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در این مقاله انگیزههای راهبردی از شرکتهای تولیدی آلمانی در زمینهی مهندسی برق و صنعت ساخت ماشینآالت جهت
همکاری با سازمانهای تدوین استانداردها شناسایی شده است .ابتدا انگیزههای کلی برای تشکیل اتحادهای راهبردی ارائه
شده و سپس با تالشهای خاصی در زمینهی استانداردسازی مرتبط میشوند .سپس عواملی همچون منافع شرکت ،حل مسائل
فنی ،جستوجوی دانش ،تأثیرگذاری بر قوانین و تسهیل دسترسی به بازار بهعنوان انگیزههای مشارکت در استانداردسازی شناسایی
شدهاند .در مرحلهی دوم ارتباط میان اهمیت انگیزههای راهبردی و متغیرهای سطح شرکت مانند اهمیت پژوهشو توسعه در شرکت،
فعالیتهای نوآورانه و اندازهی شرکت بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که شرکتهای فعال در حوزهی برق و ماشینآالت
عالقهی ویژهای به تأثیرگذاری بر فضای قانونگذاری جهت اطمینان از همخوانی سیاستها و منافع صنعتگران دارند که تدوین
استانداردها یکی از روشهای تأثیرگذاری بر این فضای قانونی است .پژوهشها همچنین نشان میدهد که شرکتهای کوچکتر فعال
در این حوزه بهمنظور کسب اطالعات و دسترسی به دانش ،در فعالیتهای استانداردسازی با سایر ذینفعان مشارکت ویژهای دارند.

واژگان کلیدی:
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 .1مقدمه

میــزان مشــارکت شــرکتها در اتحادیههــای تدویــن

اســتانداردها توجــه صنعــت ،سیاســتگذاران و محققــان

را بــه خــود جلــب کــرده اســت .یــک شــرکت کــه در

ســازمانهای تدویــن اســتاندارد ( )1SDOمشــارکت
فعــال داشــته باشــد میتواننــد قابلیــت رقابتپذیــری
خــود را از طریــق تأثیرگــذاری هرچــه بیشــتر بــر مســیر

اســتانداردهای در حــال تدویــن و یــا یادگیــری و انطبــاق
مســتمر از اســتانداردهای جدیــد افزایــش دهــد .تحلیــل

مــا بهطــور خــاص انگیزههــای راهبــردی شــرکتها

را از مشــارکت در کمیتههــای استانداردســازی نشــان
میدهــد.

بــرای سیاســتگذاران اســتانداردها ابــزار مهمــی
بهمنظــور یکنواختکــردن همــهی نهادهــای فعــال و
هموارســاختن مســیر آزادســازی تجــارت بینالمللــی

دارنــد .در اتحادیـهی اروپــا معرفــی تــاش جدیــد موســوم

بــه رویکــرد جدیــد جهــت هماهنگــی فنــی بــر آن اســت
* دانشآموختهی کارشناسی ارشد مهندسی برق ،دانشگاه تگزاس داالس ،ایالت متحده.
** دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.

*** دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه مالکاشتر ،تهران ،ایران.

**** دانشآموختهی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد ،نراق ،ایران.

تــا بــازار واحــد اروپایــی را از طریــق وضــع اســتانداردهای

هماهنــگ ایمنــی و بهداشــت بهوجــود آورد .در ســطح

جهانــی اســتانداردهای بینالمللــی از طریــق توافــق رفــع
موانــع فنــی تجــارت مصــوب ســازمان تجــارت جهانــی

( ) WTOاهمیــت یافتنــد.
2

بــا توجــه بــه اهمیــت بنیادیــن استانداردســازی در رشــد،

سیاســتگذاران در کشــورهای صنعتــی و نیمهصنعتــی
اهمیــت اســتانداردها را جهــت رقابتپذیرســاختن
اقتصــاد خــود دریافتهانــد .در ده ـهی گذشــته کشــورهای

کانــادا ،چیــن ،آلمــان ،ژاپــن ،روســیه ،انگلیــس و آمریــکا
راهبردهــای ملــی استانداردســازی اتخــاذ کردهانــد .جالــب

اســت بــا وجــود اینکــه بیشــتر اســتانداردها توســط بخــش
خصوصــی تدویــن میشــود ،اطالعــات اندکــی در مــورد

انگیزههــای راهبــردی بنگاههــا بــرای ایــن کار جم ـعآوری
شــدهاســت .ادبیــات کنونــی موجــود درخصــوص راهبــرد

بنگاههــا درخصــوص مشــارکت در استانداردســازی

بــه شــرکتهای حاضــر در کنسرســیومهای فنــاوری
1. Standardization Development Organization
2. World Trade Organization

اطالعــات و ارتباطــات ،عوامــل مؤثــر در نبــرد اســتانداردها،

توافــق رفــع موانــع فنــی تجــارت  WTOاز اعضــا

و یــا طراحیهــای غالــب محــدود میشــود .یــک

میخواهــد نقــاط تماســی بهوجــود آورنــد کــه بــه

 OOXMLدر ســازمان  ISOبــوده اســت .تنهــا یــک

و رویههــای تعییــن تطبیــق بــا اســتانداردها پاســخ

بنــگاه در مــورد مشــارکت در استانداردســازی رســمی

و توســعهی مشــخصههای فنــی را بــه اتحادیههــای

نمونــه از نبردهــای استانداردســازی مــورد ODFعلیــه

مطالعــهی جدیــد تالشداشــته تــا از انگیزههــای ســطح

پــرده بــردارد .تــا اینجــای کار ایــن مطالعــه اولیــن تــاش

درخواس ـتهای اطالعــات در مــورد مقــررات ،اســتانداردها

دهنــد .ایــن بــدان معناســت کــه وقتــی دولتهــا تدویــن
اســتاندارد رســمی اجبــار میکننــد ،اســتانداردهای

جهــت اســتخراج یــک چارچــوب بــر مبنــای شــواهد تجربی

رســمی بــه الزامــات قانونــی تبدیــل میشــوند.

اســت کــه توســط SDOهــای رســمی تشــکیل میشــوند.

( )2013کــه بــر نقــش انــدازهی شــرکت تمرکــز میکنند و

طریــق پرســشنامه از بنگاههــای آلمانــی در حــوزهی

ایجــاد اجمــاع را شناســایی میکننــد ،انگیزههــای

و یــا جهانــی درگیــر تدویــن اســتانداردهای رســمی جدیــد

تاکنــون مطالعــه نشــده و از طریــق شــواهد تجربــی مــورد

بــرق و ماشــینآالت اســت کــه در ســطح ملــی ،منطقـهای
در درون ســاختار SDOهــا هســتند .برخــاف ســایر
زمینههــای تولیــدی ماننــد صنعــت مــواد شــیمیایی یــا
بخــش خدمــات ،ایــن بنگاههــا در ســازمانهای تدویــن

راهبــردی شــرکتها بــرای مشــارکت در استانداردســازی،

ســنجش قــرار نگرفتــهاســت .درنتیجــه ،اهــداف ایــن
مقالــه در دو حــوزه قــرار دارنــد .ابتــدا یــک مجموعــهی

خالصــه از انگیزههــای شــرکتها بــرای مشــارکت در

اســتاندارد بســیار فعالتــر هســتند و راهبردهــای

استانداردســازی اســتخراج میکنیــم و ســپس عوامــل

اســتانداردهای رســمی بهجــای عــرف و اســتانداردهای

ســطح شــرکت ماننــد میــزان فعالیتهــای پژوهــشو

پیچیدهتــری اتخــاذ کردهانــد .تمرکــز ایــن مقالــه بــر
غیررســمی اســت.

توجیهکننــدهی ایــن انگیزههــا را بــه کمــک متغیرهــای

اگرچــه اســتانداردهای غیررســمی بهطــور طبیعــی از

رســمی از طریــق فرایندهــای شــفاف داوطلبانــه و برمبنــای

در ایــن بخــش اصطالحاتــی را کــه در کل مقالــه مــورد

گســترش مییابنــد .درنتیجــه ،اســتانداردهای رســمی

اصلــی اتحــاد را بــه انگیزههــای خــاص استانداردســازی

تأثیــر قانونــی بیشــتری بهخصــوص در اتحادیــهی اروپــا

دارنــد و بهطورمعمــول از کیفیــت باالتــری برخوردارنــد.

اســت .خالص ـهای از ادبیــات موجــود مــرور میشــود کــه
اســتفاده قــرار میگیــرد ،تعریفکــرده و انگیزههــای
مرتبــط میکنیــم .در همیــن بخــش فرضیههــای خــود در

مــورد ارتبــاط انگیزههــای شــرکت بــرای استانداردســازی

اســتانداردهای بــر پایــهی اجمــاع ،نشــاندهندهی

و متغیرهــای شــرکتی را فرمولــه میکنیــم .در بخــش

مســئله علیرغــم اختالفهــای پراکنــده در تدویــن

جامعــه نمونــه و اهمیــت انگیزههــای استانداردســازی

هماهنگــی در یــک بخــش صنعتــی هســتند .ایــن
استانداردهاســت کــه بــاز هــم اســتانداردهای غیررســمی

ســوم اطالعــات توصیفــی آمــاری از شــرکتهای
آنهــا را ارائــه میکنیــم .ســپس مجموعــه انگیزههــای

شــاهد نمونههــای بیشــتری از ایــن نــوع اختالفــات

استانداردســازی را بــه کمــک تحلیــل عوامــل بــرای

دولــت بــه رســمیت شــناخته میشــوند .در اتحادیــهی

میکنیــم .عوامــل بهصــورت یــک مــدل کمینــه مربعــات

هســتند .بهعــاوه SDOهــای رســمی در اروپــا توســط
اروپــا براســاس دســتورالعمل

98/34/EC

نهادهــای رســمی

اســتاندارد بــه رســمیت شــناخته میشــوند .همزمــان

ایجــاد یــک نوعشناســی کاهــش میدهیــم و خالصــه
چندمتغیــره توضیــح دادهشــده و بــه ایــن ترتیــب ارتبــاط
میــان انگیزههــای استانداردســازی و متغیرهــای شــرکتی
3. Axelrod
4. Riillo
5. Van de Kaa
6. De Bruijn

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

اجمــاع آرا ،توســط طرفهــای مشــغول در SDOهــا

35

توســعه ،نــوآوری و انــدازهی شــرکت مطالعــه میکنیــم.
ادامــهی ایــن مقالــه بهصــورت زیــر ســازماندهی شــده

فرایندهــای بــازار بهوجــود میآینــد امــا اســتانداردهای
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ایــن پژوهــش بــر پایــهی اطالعــات جمــعآوری شــده از

ون دو کا 5و دو بــروژن )2015( 6که محرکها و مشـوقهای

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

از انگیزههــای بنگاههــا در اتحادیههــای استانداردســازی

ــلرد 3و همــکاران ( )1995و ریلــو
بــه اســتثنای آکسِ َ

4

اســتخراج میشــوند .در بخــش پایانــی تأثیــر مثبــت

(خــارج از شــرکت خــود) جهــت توســعهی محصــوالت

خالصهکــردن یافتههــا ،توصیههایــی بــرای مدیریــت

دانــش از اتحادهــا میتوانــد تأثیــر مثبتــی بــر عملکــرد و

ایــن تحقیــق بــر ادبیــات موجــود را نشــان داده و بــا

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

استانداردســازی و سیاســتگذاری ارائــه میدهیــم.

 2مروری بر ادبیات موجود و فرضیات
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ســه شــرط زیــر جهــت احــراز همکاریهــای بینشــرکتی
بهعنــوان اتحــاد راهبــردی ضــروری هســتند)1 :

در ایــن بخــش اصطالحــات پایــه را تعریــف میکنیــم.
و نشــان میدهیــم کــه چــرا کمیتههــای اســتاندارد

باشــند و بــر اجــرای وظایــف محولــه نظــارت کننــد)3 .

دو جریــان از مقــاالت و ادبیــات موجــود ترکیــب شــدهاند؛

مشــترک راهبــردی تعریفشــده کمــک کننــد .اتحادهــای

ســپس تعریــف کلــی از اتحــاد راهبــردی را بیانکــرده

درواقــع نوعــی اتحــاد راهبــردی هســتند .در ایــن قســمت

باقــی بماننــد )2 .شــرکتهای همــکار در منافــع شــریک

شــرکتهای همــکار بهطــور مــداوم بــه حوزههــای

یکــی محتــوای موجــود در مــورد انگیزههــای ایجــاد

استانداردســازی بهعنــوان اتحادهــای راهبــردی بهشــمار

هســتند .فهرســت حاصــل در مــورد انگیزههــای مشــارکت

میکنــد .براســاس یــک فراینــد اجماعمحــور در

مــورد آزمــون قــرار میگیــرد .در پایــان فرضیههــای

نظــارت داشــته و از نتایــج آن بهرهمنــد میشــوند .درنهایــت

و اهمیــت انگیزههــای استانداردســازی ارائــه میکنیــم.

اســتاندارد یــا مجموع ـهای از اســتانداردهای مرتبــط یــک

اتحــاد راهبــردی و دیگــری انگیزههــای استانداردســازی

کلیتــری در مــورد ارتبــاط میــان ویژگیهــای شــرکت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نــوآوری بگــذارد.

شــرکتهای همــکار پــس از تشــکیل اتحــاد مســتقل

در اتحادهــای استانداردســازی در بخــش تحلیــل تجربــی
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جدیــد در درون شــرکت اســتفاده کنــد .دریافــت موفــق

میرونــد زیــرا ایــن ســه شــرط در مــورد آنهــا صــدق

کمیتههــا ،شــرکتهای مشــارکتکننده بــر فراینــد امــور
تدویــن اســتانداردها بهصــورت تدویــن یــا بازبینــی یــک

 1 -2اتحادهای راهبردی و اتحادهای
استانداردسازی شکلگرفته توسط SDOها

(بهخصــوص در قالــب تخصصهــای فنــی) اســت.

اتحادهــای راهبــردی بــه همکاریهــای بیــنشــرکتی

راهبــردی کــه توســط SDOهــا ســازماندهی میشــود،

اقتصــادی بــرای دســتیابی بــه اهــداف مشــترک انجــام

اتحادهــای صنعتــی و کنسرســیومهای صنعتــی دارنــد.

 1-1-2تعاریف

گفتــه میشــود کــه در یــک زمــان و فضــای مشــخص

فعالیــت مســتمر و ادامــهدار توســط مشــارکتکنندگان

اگرچــه استانداردســازی بهعنــوان یــک فــرم از اتحادهــای

بهشــمار مــیرود ،امــا تفاوتهــای مشــخصی بــا ســایر

میشــوند .ایــن همکاریهــا ممکــن اســت بهصــورت
جغرافیایــی (مث ـ ً
ا ملــی در برابــر بینالمللــی) یــا حــوزهی

ســازماندهی میشــوند دارای تنــوع و گوناگونــی

حوزههــای کارکــردی طبقهبنــدی شــوند .حوزههــای

گاهــی ســازمانهای مصرفکننــده و یــا حتــی دولــت

صنعتــی (مثــ ً
ا درونصنعتــی در برابــر فراصنعتــی) و یــا
کارکــردی فعالیتهــای متعــددی را در زنجیــرهی
اقتصــادی دربرمیگیرنــد .فعالیتهــای مشــترک پژوهــش

و توســعه ،توســعهی فنــآوری و اتحادهــای بازاریابــی و

اول اتحادهــای استانداردســازی کــه توســط SDOهــا

مشــارکتکنندگان هســتند .عالوهبــر شــرکتها،

در تالشهــای استانداردســازی مشــارکت میکننــد.
دوم خروجــی اتحادهــای استانداردســازی– مشــخصههای
فنــی (اســتانداردها)– دارای ویژگیهــای خــوب عمومــی

تولیــدی از نمونههــای ایــن فعالیتهــا هســتند .ادبیــات

هســتند کــه امــکان ســواری رایــگان را بــدون مشــارکت

بــرای انتقــال دانــش بیــنشــرکتی تشــخیص دادهاســت.

بــا ایــن حــال مشــوقها و انگیزههــای مشــارکت در

مدیریــت اتحــاد ایــن اتحادهــا را بهعنــوان فرصتــی

یادگیــری از منابــع خارجــی بــه یکــی از عوامــل کلیــدی

در موفقیــت کسـبوکار تبدیــل شــدهاســت :انتقــال موفــق
اطالعــات شــرکت را قــادر میســازد از دانــش خارجــی
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در فراینــد تدویــن آنهــا بــرای بعضــی بهوجــود م ـیآورد.
استانداردســازی بــه قــوت خــود باقــی هســتند؛ زیــرا،

ممکــن اســت منافــع اختصاصــی بــرای مشــارکتکنندگان

بهوجــود آورنــد ،ماننــد دانــش سرریزشــده و یــا
7. Free Riding

هزینــهی پایینتــر در جهــت اســتقرار اســتانداردهای

غالــب جــای دهنــد و یــا در نبردهــای استانداردســازی

از قواعــد را دنبــال میکننــد کــه بــر میــزان بازبــودن،

 2-2-1-2کسب دانش.

تــازه تدوینشــده .ســوم SDOهــا مجموعــهی گوناگونــی

پیــروز شــونند.

میــزان توافــق آرا و نحــوهی کنتــرل مالکیــت فکــری

اتحادهــای راهبــردی بهعنــوان راهــی بــرای انتقــال

 SDOیــک پلتفــرم خنثــی ایجــاد میکنــد بــه ایــن معنــا

انتقــال دانــش در اتحادهــا نیــاز بــه افشــای آن توســط

اســتانداردهای تدوینشــده تأثیــر میگــذارد .بهطورکلــی
کــه  SDOراســا در فراینــد تدویــن اســتانداردها تأثیــر

مســتقلی اعمــال نمیکنــد.

دارد .شــرکای اتحــاد از پدیــدهی ســرریز دانــش نفــع

میبرنــد بهگونــهای کــه دانــش منتقلشــده موجــب
ارتقــای نــوآوری یــا تــوان رقابتــی شــرکت دریافتکننــده

انگیــزهی احتمالــی بــرای شــرکتها در جهــت ایجــاد اتحاد

میشــود.

میشــود کــه عبارتانــد از  )1کاهــش عدمقطعیــت

بــه مرکــز اصلــی راهبــرد آن در مســیر رســیدن بــه مزیــت

برمیشــمرد .ایــن انگیزههــا مــوارد متعــددی را شــامل
بــازار )2 ،کســب دانــش )3 ،دسترســی بــه بــازار)4 ،

در پارادایــم منبــع -محــور بنگاههــا ،منابــع یــک بنــگاه
رقابتــی پایــدار تبدیــل میشــود .آنگونــه کــه مطــرح

انطبــاق بــا سیاس ـتهای دولتــی .در ادام ـهی ایــن بخــش

شــدهاســت منابــع خــارج بنگاهــی کــه در اتحادهــا وجــود

را بــه انگیزههــای خاصــی در اتحادهــای استانداردســازی

بههمیندلیــل اتحادهــا بهطورخــاص بــرای بنگاههــای

ایــن انگیزههــای کلــی را مــورد بحــث قــرارداده و آنهــا
مرتبــط میســازیم.

 1-2-1-2کاهش ریسک فناوری و ریسک بازار.

دارد بــا تــوان آنهــا در ایــن مســیر تجمیــع میشــود.
کوچکتــر کــه تــوان ســرمایهگذاری در پژوهــشو توســعه
را ندارنــد ،جــذاب اســت .نارایانــا و چــن کســب دانــش را

اتحادهــا اجــازه میدهنــد تــا ریســک ،میــان شــرکتهای

بهعنــوان یکــی از انگیزههــای اصلــی بنگاههــا از همــکاری

پروژههــای بــزرگ را میــان شــرکتها توزیــع کــرد کــه

استانداردســازی میتواننــد فعالیتهــای پژوهــش و

مشــارکتکننده توزیــع شــود .در اتحادهــا میتــوان

بــر محتــوای اســتانداردها بهمنظــور شــکلدهی بــه

تکمیــل کننــد .مشــارکت دانشــگاهها و نهادهــای پژوهشــی

ســرمایهگذاریهای پژوهــشو توســعه ماننــد شکســت

اســتانداردها دانــش بـهروز ،در کنــار دانــش فنــی تجمیــع و

طرحهــا یــا هزینههــای ناگهانــی باالتــر از مقــدار

پیشبینیشــده ،کاهــش مییابــد .بههمیندلیــل
بنگاههــای درگیــر در استانداردســازی عالقهمنــد بــه
افــزودن محتــوای اختصاصــی شــرکت خــود هســتند و از
تدویــن اســتانداردهای ناســازگار یــا متناقــض کــه موجــب

کــه بهطــور ناخواســته در ســرریز دانــش آشــکار میشــود،

در فعالیتهــای تدویــن اســتاندارد کمــک میکنــد تــا در
ترکیــب شــود .ایــن ویژگیهــا میتوانــد مشــکالت خــاص

صنعتــی یــا حتــی مشــکالت در ســطح یــک بنــگاه را بیــان

کنــد .بهطــور مشــابه کنسرســیومهای استانداردســازی

بهجــای راهبــردی جهــت تجمیــع دانــش بــا یکدیگــر
بــرای شــرکتها معرفــی شدهاســت.

ازدســترفتن هزینههــای قبلــی آنهــا میشــود،

مشــارکت در اتحادهــای راهبــردی بــه بنگاههــا اجــازه

دارنــد در تالشهــای بــزرگ استانداردســازی کــه تعــداد

یابنــد کــه زمــان توســعهی محصــوالت جدیــد و همچنیــن

جلوگیــری میکننــد .بهطــور خــاص بنگاههــا عالقــه

زیــادی از بنگاههــا در آن مشــارکت میکننــد ،همــکاری
کننــد تــا بتواننــد فنــآوری خــود را در نقــش فنــآوری

میدهــد بــه دانــش چگونگــی ســایر بنگاههــا دســت
معرفــی محصــول بــه بــازار را کاهــش میدهــد .بنابرایــن

بنگاههــا بــرای مشــارکت در اتحادهــای راهبــردی ایــن

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

درنتیجــه بــا تنــوع فنــاوری و محصــول ،عدمقطعیــت

مســیر فناورانــه ،تأثیــر میگذارنــد ،ریســک مرتبــط بــا
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بــا SDOهــا برشــمردهاند .بنگاههــا از طریــق فرایندهــای
توســعهی خــود را بــا پیشــرفتهای فنــی ســایر بنگاههــا

فنــاوری و بــازار کاهــش مییابــد .در زمانیکــه بنگاههــا

سال هفتم -شماره  - 1پیاپی  - 23بهار 1396

ادبیــات موجــود در مــورد اتحادهــای راهبــردی تعــدادی

یکــی از طرفیــن اتحــاد و جــذب آن در ســایر بنگاههــا

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 2-1-2انگیزههای تشکیل اتحاد

و مبادلــهی دانــش میــان بنگاههــا بهشــمار مــیرود.

مشــوق را دارنــد کــه بتواننــد از مزیــت اولبــودن در بــازار

آن خــود کننــد.
اســتفادهکرده و ســهم بــازار بیشــتری را از ِ

بنگاههــای مشــارکتکننده نســبت بــه بنگاههایــی کــه
همــکاری ندارنــد ،در استانداردســازی مزایــای بیشــتری

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

اولبــودن موجــب کاهــش زمــان رســیدن محصــوالت

محلــی انطبــاق بهتــری بــا سیاســتهای دولتهــا پیــدا

جدیــد بــه بــازار شــده و یــک مزیــت رقابتــی نســبت بــه
ســایرین ایجــاد میکنــد.

 3-2-1-2دسترسی به بازار

بینالمللــی ،بنگاههــا میتواننــد از طریــق شــرکای
کننــد .همچنیــن بنگاههــا از همکاریهــای بینشــرکتی
جهــت تأثیرگــذاری بــر مقــررات دولتــی اســتفاده

میکننــد .بــرای مثــال دلمــاس و ســانچو)2010( 10

در ادبیــات موجــود دسترســی بــه بــازار یکــی دیگــر از

توافــق داوطلبانــهی زیســتمحیطی را میــان بنگاههــا

شــدهاســت .بــرای مثــال اتحــاد موجــب دسترســی بــه

مشــارکتکنندگان در اتحــاد ایــن شــانس را دارنــد کــه

انگیزههــای مشــارکت در اتحادهــای راهبــردی دانســته

و قانونگــذاران تحلیــل کردنــد .در چنیــن اتحــادی

بازارهــای خارجــی میشــود .بهطورخــاص بنگاههایــی

بــر نحــوهی اجــرای قوانیــن موجــود و همچنیــن محتــوای

راهبــردی میشــوند تــا بتواننــد فعالیتهــای بینالمللــی

در اتحادهــای استانداردســازی سازماندهیشــده توســط

خــود را گســترش دهنــد.

در مــورد تدویــن اســتانداردها ،بنگاههــای فعــال در
زمینــهی صنایعــی ماننــد مخابــرات ،حملونقــل و

همچنیــن نرمافزارهــای رایانــهای و ســختافزار از
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 3-2-1-2انطباق با سیاستهای دولتی.
دسترســی بــه بــازار معمــوالً بــه انطبــاق بــا سیاس ـتهای

کســب میکننــد؛ زیــرا از دانــش موجــود در مشــخصههای

کــه دارای تجربــهی بینالمللــی نیســتند وارد اتحادهــای

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اســتاندارد کمــک میکنــد.

دولتــی مرتبــط اســت .بــرای مثــال در اتحادهــای راهبــردی

فنــی و قانونــی زودتــر بهرهمنــد میشــوند .ایــن امتیــاز
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در فراینــد استانداردســازی بــه پذیــرش بــازار محصــوالت

طریــق تدویــن اســتانداردهای ســازگاری و تعاملپذیــری

مقــررات آتــی تأثیــر بگذارنــد .بهعــاوه بنگاههایــی کــه

SDOهــا مشــارکت میکننــد در ســمت کارآفرینــان

ســازمانی بهشــمار میرونــد کــه خروجــی کار آنهــا

یعنــی اســتانداردها ،جایگزینــی بــرای راهکارهــای
موجــود هســتند .براســاس مطالعــهی هارگ ِریــو 11و ون

دو ون ،کارآفریــن ســازمانی بایــد چارچــوب قانونــی و

بــه بازارهــای خارجــی دسترســی مییابنــد .دســتیابی

فرایندهــای سیاســی را نیــز در نظــر بگیــرد .ایــن تعامــل

بنگاههــا اجــازه میدهــد بــه بازارهــای کاالهــا و خدمــات

( )2006بررسیشــده کــه نقــش احتمــاالت بیرونــی ماننــد

بــه ســازگاری بــا تولیدکننــدگان محصــوالت مکمــل بــه
شــبکه ،دسترســی یابنــد و عملکــرد نوآورانــهی خــود را
ارتقــا بخشــند .همچنیــن ،استانداردســازی بــه بازارهــای

جدیــد بــه کمــک تدویــن اســتانداردهای پیشبینانــه

8

در مطالعــهی مــوردی توســط بکهــاوس 12و همــکاران
فشــارهای دولتــی بــرای تدویــن اولیــن اســتانداردهای
مدیریــت امنیــت اطالعــات را مطالعــه کــردهاســت.

عالوهبرایــن رفتــار واکنشــی ،بنگاههــای مشــارکتکننده

اجــازهی ظهــور میدهــد .آنهــا پیــش از پیدایــش بــازار،

در اتحادهــای استانداردســازی نقــش کنشــی فعالــی در

ســازگار هســتند ،در صنایــع شــبکهای تعریــف میکننــد.

در مــورد بنگاههــای مســتقر در اروپــا کــه کاالهــا و

واســطهایی را کــه بــا الزامــات تعاملپذیــری موردانتظــار
یــک نمونــه از ایــن اســتانداردهای پیشبینانــه

UTMS

(خدمــات یکپارچــهی ارتباطــات ســیار )9اســت.

تدویــن مقــررات جدیــد دارنــد .ایــن مســئله بهطورخــاص

خدمــات تحــت پوشــش دســتورالعمل اروپایــی رویکــرد

جدیــد تولیــد میکننــد ،صــدق میکنــد .رویکــرد جدیــد

میــزان پذیــرش بــازار توســط مصرفکننــدگان بــا

در اتحادیــهی اروپــا مســئولیت تدویــن قوانیــن جدیــد

مشــارکت ذینفعــان متعــدد در استانداردســازی تســهیل

استانداردســازی اروپایــی ،واگــذار کــرده اســت.

دسترســی بــه بــازار ارتبــاط دارد .ایــن کار از طریــق
میشــود .ایــن بدانمعناســت کــه مشــارکت ســازمانهای
حقــوق مصرفکننــده و ســازمانهای ایمنــی شــغلی و...

بــازار را بــه ســازمانهای خصوصــی یعنــی ســازمانهای
درحالیکــه الزامــات اساســی ماننــد ســامت و بهداشــت

مصرفکننــدگان در دســتورالعملهای اروپایــی مشــخص
8. anticipatory standards
9. Universal Mobile Tele- communications Service
10. Delmas and Montes-Sancho
11. Hargrave
12. Backhouse

میشــود ،نهادهــای استانداردســازی اروپایــی میتواننــد

میتوانــد هزینــهی انطباقپذیــری را باالبــرده و بنگاههــا

الزمــات مشخصشــده را محقــق کننــد ،تعریــف کننــد.

بنگاههــای فعــال در اتحادهــای تدویــن اســتاندارد ایــن

اجماعمحــور استانداردســازی رســمی ،مشــوقهایی بــرای

بــه بازارهــا دسترســی یابنــد .جــدول ( )1ارتبــاط میــان

مشــخصههای فنــی را در اســتانداردهای جدیــدی کــه

بنابرایــن ،بنگاههــا در یــک فراینــد تصمیمگیــری

را نســبت بــه صــادرات ،بیانگیــزه کنــد .درنتیجــه

مشــوق را دارنــد کــه موانــع فنــی را کاهــش دهنــد تــا

تعریــف مشــخصههای فنــی دارنــد بهگونــهای کــه بــا

انگیزههــای کلــی تشــکیل اتحادهــا و انگیزههــای

صنعــت را پوشــش دهــد.

میکنــد .

خواســتههای آنهــا انطبــاق داشــتهباشــد و منافــع کل

جدول :1ارتباط انگیزههای تشکیل اتحادها با انگیزههای استانداردسازی

انگیزههای تشکیل اتحادها
کاهش عدمقطعیت بازار

انگیزههای استانداردسازی
اجرای محتوای خاص شرکت
جلوگیری از استانداردهای متناقض
بهرهمندی از سرریزهای دانش بهصورت غیربرنامهریزی شده
دنبالهروی از دانش فنی سایر شرکتها

انتقال دانش

حل مسائل فنی در سطح صنعت
حل مسائل فنی در سطح بنگاه
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میرونــد .بــرای مثــال اســتانداردهای ویــژهی کشــورها

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

گاهــی اســتانداردها موانعــی در راه تجــارت بهشــمار

دقیقتــر مربــوط بــه استانداردســازی را جمعبنــدی

39

کسب مزیت رقابتی از طریق مزیت دانشی
دسترسی به بازارها

 2-2فرضیههایی در مورد تأثیر ویژگیهای
شرکتها بر روی انگیزههای استانداردسازی

قبــل از اینکــه در بخــش ســوم ،تحلیــل تجربــی مربــوط

بــه انگیزههــای استانداردســازی بنگاههــا را انجــام
دهیــم ،فرضیههایــی را در مــورد ارتبــاط میــان اهمیــت

انگیزههــای استانداردســازی و ویژگیهــای شــرکتها
اســتخراج میکنیــم .ایــن فرضیههــا براســاس

همبســتگی آمــاری مــورد انتظــار میــان ویژگیهــای
ســطح شــرکت و اهمیــت کلــی اهــداف راهبــردی در
اتحادهــای استانداردســازی اســت امــا بــر انگیزههــای

خاصــی تمرکــز دارد .از آنجــا کــه محتــوای مفهومــی

و تجربــی اندکــی در مــورد انگیزههــای بنگاههــا در

تسهیل سازگاری با سایر تولیدکنندگان محصوالت مکمل
تعریف مشخصههای فنی در مقررات
کاهش موانع تجارت
استانداردســازی وجــود دارد ،یــک فراینــد تصمیمگیــری

دومرحلــهای فــرض میکنیــم .ابتــدا بنگاههــا در مــورد

اینکــه در کمیتههــای استانداردســازی مشــارکت کننــد یــا

نــه تصمیــم میگیرنــد .همزمــان میتوانیــم بــه تعــداد
زیــادی مقــاالت در مــورد ویژگیهــای بنگاههــا تکیــه

کنیــم کــه مشــارکت آنهــا را در استانداردســازی تحریــک

میکنــد .در ادامــه فــرض میکنیــم کــه ایــن عوامــل بــر

انگیزههــای راهبــردی متنوعــی در استانداردســازی تأثیــر
میگذارنــد.

براســاس پژوهــش قبلــی ،میدانیــم کــه بــا افزایــش
میــزان فعالیتهــای پژوهــش و توســعه تــا ســطح

آســتانهی خاصــی ،بنگاههــا عالقــهی بیشــتری

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

انطباق با سیاستهای دولتی

گشودن بازارهای جدید

بــرای مشــارکت در استانداردســازی دارنــد .در ابتــدا

شــرکتهایی کــه فعالیــت زیــادی در پژوهــشو توســعه

دارنــد .ایــن مســئله بهطورخــاص در قالــب رویکــرد جدیــد

مشــکالت را در بافتــار فعالیتهــای استانداردســازی ســایر

انطبــاق بــا مقــررات اروپایــی بــه انطبــاق بــا اســتانداردهای

دارنــد بــا مشــکالتی مواجــه میشــوند کــه بایــد ایــن

بنگاههایــی کــه چالشهــای مشــابهی دارنــد ،حــل کننــد.
انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

بهعــاوه ،ایــن شــرکتها تمایــل دارنــد تــا فناوریهــای

جدیــد خــود را بــه بطــن اســتانداردهای جدیــد بفرســتند
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داوطلبانـهی اروپایــی مرتبط شــدهاســت .از طریــق رویکرد
جدیــد ،استانداردســازی بــه یــک جــزء مهــم زیرســاخت

قانونگــذاری تبدیــل میشــود .بنابرایــن ،انتظــار داریــم

تــا از تســلط فناوریهــای رقیــب جلوگیــری کننــد .ســوم،
دارنــد ،بایــد عملکــرد بســیار محتاطان ـهای در فعالیتهــای

مثبــت بــا قابلیــت بنگاههــا در تولیــد محصــوالت نوآورانــه

بنگاههایــی کــه فعالیــت بیشــتری در پژوهــش و توســعه
استانداردســازی داشــتهباشــند ،زیــرا بــا ریســک افشــا و

از دس ـتدادن نتایــج پژوهشهــای خــود مواجــه هســتند.

قابلیــت یــک بنــگاه در اســتفاده از دانــش بیرونــی بــه
ظرفیــت جــذب آن نیــز بســتگی دارد .بنابرایــن ،یــک

اهمیــت انگیزههــای مرتبــط بــا مقــررات دولتــی بهطــور
مربتــط باشــد .هماننــد فرضیــهی اول ،فرضیــهی دوم را

بهصــورت کلــی زیــر بیــان میکنیــم:

فرضیــهی دوم :بنگاههــای دارای نوآوریهــای جدیــد در

بــازار ،تأکیــد بیشــتری بــر انگیزههــای راهبــردی بــرای

همبســتگی مثبــت میــان شــدت فعالیتهــای پژوهــش

استانداردســازی دارنــد.

و انگیزههــای استانداردســازی مربــوط بــه کســب دانــش

هزینــهی ثابــت مرتبــط بــا ســرمایهگذاری در

انتظــار داریــم .بــرای جمعبنــدی فرضیــهی اول بــه ایــن

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اروپایــی بــرای هماهنگــی فنــی اهمیــت مییابــد زیــرا

تــا عالوهبــر اهمیــت اســتانداردها در دسترســی بــه بــازار،

و توســعه (بهعنــوان شــاخصی از قــدرت جــذب بنــگاه)
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نیفتــادن کســبوکار خــود توســط اســتانداردهای جدیــد

صــورت بیــان میشــود:

براســاس بررســیهای نظــری( ،بــرای مثــال تأثیــر

استانداردســازی و مقــاالت تجربــی متعــدد مربوطــه)،
میدانیــم کــه احتمــال بیشــتری بــرای حضــور بنگاههــای

فرضیــهی اول :شــدت فعالیتهــای پژوهشوتوســعهی

بــزرگ در استانداردســازی وجــود دارد .درنتیجــه،

راهبــردی استانداردســازی دارد.

شــرکت و اهمیــت انگیزههــای استانداردســازی داشــته

بنگاههــا تأثیــر مثبتــی بــر ارزیابــی آنهــا از انگیزههــای

میتوانیــم انتظــار همبســتگی مثبــت میــان انــدازهی

مشــابه موضــوع پژوهــشو توســعه ،نــوآوری یکــی از

باشــیم زیــرا بنگاههــای بزرگتــر منابــع مالــی و انســانی

اســت .نوآوریهایــی کــه در بــازار جدیــد هســتند توســط

دارنــد ،بنابرایــن ،قــدرت چانهزنــی باالتــری در فرایندهــای

محرکهــای بنگاههــا بــرای مشــارکت در استانداردســازی
یــک شــرکت بــرای اولینبــار در بــازار معرفــی میشــوند.

منظــور از بــازار میتوانــد یــک محــدودهی جغرافیایــی یــا

بیشــتری بــرای اختصــاص بــه موضــوع استانداردســازی

استانداردســازی نشــان میدهنــد .بههمینترتیــب،
بنگاههــای بزرگتــر قــدرت چانهزنــی خــود را در

یــک خــط محصــول خــاص باشــد .محــدودهی جغرافیایــی

راســتای راهبردهــای اختصاصیتــری بــهکار بســتهاند.

میتوانــد بــازار داخلــی ،اروپایــی و یــا بینالمللــی را

هنــگام مشــارکت در استانداردســازی بــا هزینههــای

بــه دامنــهی فعالیتهــای خــود بنــگاه وابســته اســت و
دربرگیــرد .بهدلیــل هزینههــای ازدســترفته
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در

موضــوع نــوآوری ،یــک بنــگاه کــه محصــول جدیــدی

بــه بــازار معرفــی میکنــد ،انگیــزهی قــوی دارد کــه
اســتانداردهای مربوطــه و یــا مؤثــر بــر آن ،تناقضــی بــا

همانگونــه کــه بحــث شــد ،بنگاههــای کوچکتــر در
باالتــری نســبت بــه بنگاههــای بــزرگ مواجــه
میشــوند .بههمیندلیــل ممکــن اســت وقتــی چنیــن

ســرمایهگذاری ســنگینی را میپذیرنــد ،تــاش کننــد تــا
اهــداف مشــخصی را بهدســت آورنــد .درنتیجــه میــزان

محصــول جدیــد بنــگاه نداشــتهباشــد .انتظــار داریــم

تأثیــر انــدازهی بنــگاه بــر انگیزههــای استانداردســازی

میکننــد ،مشــوق مهمــی بــرای اطمینــان از بــه خطــر

اتحادهــا بهطــور کلــی و کمیتههــای استانداردســازی

بنگاههایــی کــه محصــول جدیــدی بــه بــازار معرفــی

خاصــی ممکــن اســت متناقــض بهنظــر برســد .همچنیــن
13. Sunk Costs

بهطــور خــاص ،بــرای بنگاههــای کوچکتــر کــه

تــوان بهتــری از ســایرین در جهــت تجمیــع تــوان رقابتــی

ندارنــد ،جــذاب تــر هســتند ،زیــرا میخواهنــد در فراینــد

فنــی دارنــد .بــر اســاس اطالعــات محرمانــه از شــرکتهای

منابــع کافــی بــرای ســرمایهگذاری در پژوهشوتوســعه

و منابــع خــود در حــوزهی مســائل مربــوط بــه مقــررات

استانداردســازی بــه دانــش دســت یابنــد .بنگاههــای

دارای واحــد اســتاندارد ،روشــن میشــود کــه اغلــب آنهــا

میکننــد کــه در ایــن فراینــد بــه منابــع تکمیلــی کــه

انتظــار مــیرود شــرکتهای دارای واحــد اســتاندارد ،بــه

انــدازهی بنــگاه بهصــورت کلــی ،بهخصــوص در موضــوع

دولتــی عمــل کننــد.

کوچکتــر بــه ایــن دلیــل در استانداردســازی مشــارکت
مــورد نیــاز اســت ،دســت مییابنــد .بنابرایــن ،موضــوع

تمرکــز بیشــتری بــر روی مقــررات فنــی دارنــد .پــس

صــورت راهبردیتــر در راســتای تاثیرگــذاری بــر مقــررات

فرضیــهی ســوم :انــدازهی بنــگاه بهطــور عمومــی تاثیــر

حضــور شــرکتها در فعالیتهــای استانداردســازی و

استانداردســازی دارد.

شــدن یــک شــرکت بــا رقابــت شــدیدتر بــه آن معناســت

مثبتــی بــر ارزیابــی بنــگاه از انگیزههــای راهبــردی بــرای

در نتیجــه انگیزههــای آنــان دارد .از یــک ســو مواجــه

عــاوه بــر انــدازهی بنــگاه مطالعــات تجربــی نشــان

کــه استانداردســازی بیشــتر کمــک مهمتــری بــه کاهــش

بــرای همــکاری در استانداردســازی دارنــد .از آنجــا کــه

دیگــر ،استانداردســازی میتوانــد مزیــت رقابتــی یــک

میدهــد شــرکتهای صــادر کننــده احتمــال بیشــتری

ریســک فنــاوری و ریســک بــازار آن مینمایــد .از ســوی

تصمیمــات استانداردســازی راهبــردی – ماننــد تدویــن

شــرکت را بــه خطــر انــدازد مثــا در صورتــی کــه در

فراملــی اتخــاذ میشــوند ،و مشــارکت شــرکتها در ســطح

اطالعــات محرمان ـهی بیــش از حــدی افشــا گــردد ،بــدون

همبســتگی مثبــت میــان فعالیتهــای استانداردســازی

داریــم رقابــت شــدیدتر ،همبســتگی مثبــت بــا انگیــزهی

اســتانداردهای مربــوط بــه دسترســی بــه بــازار در ســطح

اروپایــی یــا بینالمللــی را میطلبــد ،بهطــور کلــی انتظــار

فراملــی و انگیزههــای استانداردســازی داریــم .و بهطــور
جهــت تســهیل دسترســی بــه بــازار و نفــوذ بــه بازارهــای
بینالمللــی داریــم.

فرضیــهی چهــارم :شــرکتهای فعــال در استانداردســازی

اینکــه امتیــاز چندانــی بــه دســت آیــد .بهطــور کلــی انتظار

کســب دانــش داشــتهباشــد ،زیــرا شــرکتها در بازارهــای

رقابتــی بــرای نــوآوری بیشــتر تحــت فشــار هســتند و بــه

دانــش بیرونــی اتــکای بیشــتری دارنــد .شــرکتهایی

کــه در فضــای بســیار رقابتــی فعالیــت میکننــد ممکــن
اســت از نفــوذ خــود بــر ســاختار قانونگــذاری اســتفاده

فراملــی تاکیــد بیشــتری بــر انگیزههــای راهبــردی بــرای

کننــد تــا رقابــت را کاهــش دهنــد .از طریــق ایجــاد موانــع

وجــود یــک واحــد پیگیــری ثبــت حــق اختــراع در یــک

افزایــش دهــد ،شــرکتها میتواننــد رقابــت را کاهــش

اختــراع بــرای آن شــرکت دارد .بهطــور مشــابه وجــود

فرضیــهی ششــم :محیــط رقابتــی شــرکتها بــر ارزیابــی

استانداردســازی دارنــد.

شــرکت یــا ســازمان ،نشــان از درک ارزش راهبــردی حــق

دفتــر یــا ادارهی اســتاندارد بهطــور مثبــت بــا انگیزههــای

راهبــردی استانداردســازی پیونــد دارد .در نتیجــه مــا
ارتبــاط مثبــت وجــود واحــد استانداردســازی و انگیزههــای
راهبــردی استانداردســازی را مطــرح میکنیــم .مــا فــرض

میکنیــم شــرکتهای دارای واحــد اختصاصــی اســتاندارد،
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بــازار ماننــد تدویــن اســتانداردهایی کــه هزین ـهی رقبــا را
دهنــد .فرضیــهی زیــر بــه ایــن صــورت بیــان میشــود:

آنهــا از انگیزههــای راهبــردی استانداردســازی ،تأثیــر
میگــذارد.

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

خــاص انتظــار اســتفاده از فعالیتهــای استانداردســازی

کمیتــه ،راهحــل شــرکت رقیــب آن پذیرفتــه شــود یــا
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کلــی ســوم بهصــورت زیــر بهدســت آمــد:

در نهایــت محیــط رقابتــی تاثیــر ترکیبــی بــر احتمــال

میتوانــد تناقضبرانگیــز باشــد .بــه هــر صــورت فرضی ـهی

قویتری بر انگیزههای راهبردی استانداردسازی دارند.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

انگیزههــای کســب دانــش در فراینــد استانداردســازی

فرضیهی پنجم :شرکتهای دارای واحد استاندارد ،تاکید

 3روششناسی و نتایج تجربی

 1-3روششناسی

بــرای آزمــودن تجربــی فرضیههایــی کــه در بخــش قبــل

مطــرح شــد یــک فراینــد دو مرحلــهای اجــرا میکنیــم.

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

در مرحلــهی نخســت انگیزههــای استانداردســازی کــه
از طریــق پرســشنامه جمــعآوری شــدهاند بــه ترتیــب

اهمیــت مرتــب میشــوند .بــه کمــک یــک تحلیــل عاملــی
اکتشــافی ،دالیــل مشــارکت در استانداردســازی در قالــب

تعــداد کمتــری انگیزههــای متمرکــز استانداردســازی

خالصهســازی میشــوند .در مرحلــهی دوم ارتبــاط میــان

انگیزههــای استانداردســازی اســتخراج شــده از تحلیــل

عوامــل و متغیرهــای ســطح شــرکتی بــه کمــک کمینــه
مربعــات خطــی چندمتغیــره بهدســت میآیــد .بــه لحــاظ

روششناســی مــورد اســتفاده ماننــد مقالــهی انگیزههــای
ثبــت اختــراع عمــل شدهاســت (بالینــد و همــکاران،

.)2006

 2-3نمونهی آماری

42

پیــش از آن کــه نوعشناســی انگیزههــای استانداردســازی
کــه از مطالع ـهی ادبیــات موجــود حاصــل شــده را شــرح
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دهیــم ،دادههــای مــورد اســتفاده در پژوهــش را بیــان

میکنیــم .مبنــای پژوهــش بــر اســاس دادههــای شــرکتی
جمعآوریشــده در مطالعــهای در ســال  2008بــر روی

شــرکتهای مهندســی بــرق و ماشــینآالت قــرار داده
شدهاســت .یــک پرســشنامه بــا همــکاری نمایندگانــی از

دو انجمــن صنعتــی ( 14VMDAو  )15ZVEIطراحــی شــد.

ایــن دو انجمــن بیشــتر شــرکتهای فعــال در حــوزهی
تخصصــی خــود را پوشــش میدهنــد کــه بدیــن ترتیــب

همپوشــانی داشــتند.

میــزان  71درصــد از پاســخدهندگان اعــام کردنــد
کــه تاکنــون در فرایندهــای رســمی تدویــن اســتاندارد

مشــارکت کردهانــد .در ســطح ملــی  66درصــد از آنهــا
بــا نهادهــای استانداردســازی عمومــی و تخصصــی بــرق

آلمــان همــکاری داشــتند .در مــورد مشــارکت در ســطح

اروپایــی و جهانــی اعــداد بــه ترتیــب  48درصــد و 43

درصــد بــود .در بخــش نتایــج تجربــی ایــن پژوهــش تنهــا
اطالعــات شــرکتهایی کــه در استانداردســازی فعاالنــه

مشــارکت داشــتهاند ،لحــاظ شدهاســت.

 3-3انگیزههای استانداردسازی

انگیزههــای استانداردســازی بــا مطالعــهی حجــم زیــادی
از منابــع در خصــوص انگیزههــای تشــکیل اتحادهــا کــه
در بخــش بررســی ادبیــات موجــود شــرح داده شــد و

نیــز بررســی مطالعــات معــدودی کــه بهطــور خــاص بــه
انگیزههــای شــرکتها از مشــارکت در استانداردســازی

پرداختــه بــود ،اســتخراج شــد .پــس از جلســات متعــدد بــا
نماینــدگان  ZVEIو  VMDAو اجــرای تعــدادی ســنجش

نمونــه شــامل مصاحبــه بــا چنــد شــرکت عضــو ایــن

انجمنهــای صنعتــی در نهایــت  12انگیــزه از مشــارکت
در استانداردســازی در پرســشنامه قیــد گردیــد (جــدول

الــف  2پیوســت) کــه منعکسکننــدهی مالحظــات خــاص

صنعــت ،دیــدگاه نماینــدگان شــرکتهای فعــال در

حــوزهی استانداردســازی و کل طــول پرســشنامه بــود.

از مصاحبهشــوندگان خواســته شــده بــود کــه انگیزههــا

را بــه ترتیــب اهمیــت در مقیــاس طیــف لیکــرت مرتــب
کننــد (نتایــج در جــدول .)2

نمونــهی انتخابشــده میتوانــد جامعــهی آمــاری را

نمایندگــی نمایــد.

در کل  375شــرکت بــه پرســشنامهها پاســخ دادنــد

کــه بــه معنــای نــرخ پاســخدهی  9/38درصــد اســت.
 38درصــد از نمونــهی آمــاری طبــق تعاریــف اتحادیــهی
اروپــا شــرکتهای کوچــک و متوســط هســتند و 62

درصــد بقیــه دارای بیــش از  250نفــر نیــرو اســت .تعــداد

 156شــرکت در زمینــهی ماشــینآالت و  169شــرکت
در زمینــهی مهندســی بــرق فعالیــت میکردنــد و 26

شــرکت باقیمانــده زمینــهی فعالیــت ترکیبــی و دارای
14. the German Engineering Federation
15. the German Electrical and Electronic Manufacturers’ As sociation

جدول  :2اهمیت انگیزههای استانداردسازی در استانداردسازی رسمی

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﺮﮐﺖ

2

0,82

0,85

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖ

3

0,79

1,06

ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﺧﺎص ﺻﻨﻌﺖ

4

0,77

1,08

ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮآﻣﺪي در داﻧﺶ

5

0,70

1,09

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻘﺮرات

6

0,64

1,10

ﮐﺴﺐ داﻧﺶ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻨﺪ در ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ

7

0,59

1,10

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻌﺎل

8

0,55

1,09

ﮔﺸﻮدن ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي رﺳﻤﯽ

9

0,54

1,03

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﮑﻤﻞ

10

0,49

1,16

دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ

11

0,35

1,02

ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﺧﺎص ﺷﺮﮐﺖ

12

-0,06

1,14

ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺎس ) -2اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ( ﺗﺎ ) +2اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻ( اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات=268

مهمتریــن انگیــزه ،طراحــی الزامــات قانونــی دوســتدار

اکتشــافی اســتفاده میکنیــم .تحلیــل عاملــی اکتشــافی

بــدان معناســت کــه شــرکتها تــاش میکننــد اطمینــان

میدهــد تعــداد اندکــی از عوامــل ،بیانکننــدهی انبوهــی

مقــررات و قوانیــن را تشــکیل میدهــد ،جهــت اســتقرار و

باشــند .در قالــب ریاضیــات آمــار ،تحلیــل عاملــی تالشــی

صنعــت از طریــق تأثیرگــذاری بــر استانداردهاســت .ایــن

حاصــل کننــد کــه محتــوای اســتانداردها کــه زیربنــای فنی

پیادهســازی کارآمــد هســتند .انگیــزهی مهــم دوم اعمــال
اســت .بهعــاوه انگیزههــای مربــوط بــه انتقــال دانــش
جهــت کســب دانــش پیــش از ســایرین ،اطــاع از دانــش

از روابــط میــان متغیرهــای متعــدد بیارتبــاط بــا یکدیگــر
اســت بــرای یافتــن تعــداد محــدودی متغیــر از میــان
تعــداد زیــادی متغیــر کــه لزومـاً بهصــورت خطــی مرتبــط

نیســتند .نتیجــهی تحلیــل عاملــی نشــان میدهــد کــه
آیــا متغیــر پنهانــی وجــود دارد یــا نــه و اگــر دارد چــه

جدیــد از طریــق بحثهــای مطرحشــده در کمیتههــای

تعــداد و همچنیــن اینکــه تــا چــه میــزان بــر رخدادن

ســایر بنگاههــا از انگیزههــای مهــم محســوب میشــوند

تحلیــل بــر روی دادههــای مــا نشــان داد کــه پنــج عامــل

بــه مقــررات و قوانیــن قــرار میگیرنــد.

توجیــه میکننــد کــه در جــدول ( )3نمــاش داده شــدهاند.

اســتاندارد و همچنیــن کســب آگاهــی از فراینــد دانــش از

کــه البتــه در جایگاهــی پایینتــر از انگیزههــای مربــوط
 1-3-3تحلیل عوامل

حالتهــای مختلــف پاســخها تأثیــر دارنــد .انجــام ایــن

وجــود دارنــد کــه  68درصــد از تفاوتهــا در نتایــج را
براســاس مطالع ـهی ادبیــات پیشــینه عوامــل زیــر تعییــن

بــا اعمالکــردن انگیزههــای تشــکیل اتحــاد بــه دســتهی

شــدهاند :کاهــش ریســک فنــاوری و ریســک بــازار ،کســب

انگیــزهی اصلــی استانداردســازی را خالصــه کنیــم و بــه

دولتــی .در ایــن فضــا اکنــون بــه تشــریح هریــک از

خاصــی از اتحادهــای استانداردســازی توانســتهایم 12

تعــداد کمتــری از اهــداف اصلــی و محــوری برســیم .جهــت

تشــخیص ســاختار عوامــل نامشــهود از یــک تحلیــل عاملــی

43

دانــش ،دسترســی بــه بــازار ،و انطبــاق بــا سیاســتهای
عوامــل میپردازیــم.

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

و ورود محتــوای مختــص شــرکت بــه متــن اســتانداردها

یــک روش آمــاری در علــوم اجتماعــی اســت کــه اجــازه
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ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻘﺮرات دوﺳﺘﺪار ﺻﻨﻌﺖ

1

1,18

0,95

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي

رﺗﺒﻪ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

جدول  :3تحلیل عاملی اکتشافی

ﻋﺎﻣﻞ 1

ﻋﺎﻣﻞ 2

ﻋﺎﻣﻞ 3

ﻋﺎﻣﻞ 4

ﻋﺎﻣﻞ 5

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﺮﮐﺖ

-0,0176

0,0571

0,0548

0,0521

0,8753

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖ

0,1663

-0,1952

-0,0945

0,3614

0,6038

ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﺧﺎص ﺷﺮﮐﺖ

0,0358

0,0479

0,8500

-0,0727

0,1347

ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﺧﺎص ﺻﻨﻌﺖ

0,0589

0,1967

0,7656

0,2041

-0,1542

ﮐﺴﺐ داﻧﺶ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻨﺪ در ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ

0,8796

-0,0125

0,0088

-0,0413

-0,0217

ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮآﻣﺪي در داﻧﺶ

0,8271

0,1736

0,0396

0,1935

-0,0045

دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ

0,7063

0,1235

0,1885

0,0986

0,1497

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻘﺮرات دوﺳﺘﺪار ﺻﻨﻌﺖ

0,0867

0,244

0,0627

0,8179

-0,0715

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻘﺮرات

0,794

0,0724

0,0580

0,8097

0,1205

ﮔﺸﻮدن ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي رﺳﻤﯽ

0,3314

0,7102

0,1076

0,0316

0,0867

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻌﺎل

-0,015

0,7947

0,0924

0,2801

-0,0048

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﮑﻤﻞ

0,0592

0,7339

0,1893

-0,1375

0,084

 1-1-3-3عامل  :1جستوجوی دانش

عامــل اول همبســتگی قــوی بــا انگیزههــای زیــر دارد:

کســب دانــش در بحثهــای مستندنشــده در کمیتههــای
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اســتاندارد ،کســب مزیــت رقابتــی از طریــق ســرآمدبودن

در دانــش و همچنیــن آگاهــی از وضعیــت دانــش فنــی

ســایر بنگاههــا .مــا ایــن عامــل را بهعنــوان فرصتــی بــرای
مشــارکتکنندگان جهــت بهرهمندشــدن از دانــش ســایر

بنگاههــا کــه در بحثهــای کمیتههــای استانداردســازی
مطــرح میشــود ،تفســیر میکنیــم .ایــن مســئله شــامل
ســرریزهای خواســته و ناخواســتهی دانــش میشــود .اولــی

بــه معنــای ایــن اســت کــه بنگاههــا دانــش پیشــرفته را

کــه بهطــور اختصاصــی در کار استانداردســازی موردنیــاز
بــوده و افشــا میشــود ،بهدســت میآورنــد کــه بــرای

کســانی کــه مشــارکت ندارنــد قابــل دســترس نیســت.

دومیــن مــورد مربــوط بــه دانــش حاصــل از مباحثــهی

کمیتههاســت کــه دانــش چگونگــی فناورانــهی ســایر

بنگاههــای مشــارکتکننده را آشــکار میکنــد و لزومــاً
بــرای پیشــرفت کار استانداردســازی ضرورینبــوده و
برنامــهای بــرای اســتفاده از آن وجــود نداشــتهاســت.

 2-1-3-3عامل  :2دسترسی به بازار

عامــل دوم همبســتگی باالیــی بــا ســه انگیــزهی زیــر دارد:
گشــودن بازارهــای کامـ ً
ا جدیــد از طریــق استانداردســازی

رســمی ،کاهــش فعاالنـهی موانــع تجــاری ،تســهیل انطبــاق

بــا تولیدکننــدگان محصــوالت مکمــل .ایــن عامــل بــه
احتمــال دسترســی بــه بــازار محصــوالت یــا کشــورهای

خاصــی ارتبــاط دارد .از یــک ســو ،اســتانداردها بــه
ســازگاری بــا ســایر محصــوالت و اجــزا کمــک میکننــد

کــه در فناوریهــای پیشــرفته بســیار مهــم اســت .از
ســوی دیگــر ،اســتانداردها میتواننــد موانــع تجــارت در

بازارهــای بینالمللــی را کاهــش دهنــد.

 3-1-3-3عامــل  :3راهکارهــای فنــی

ایــن عامــل بــا انگیزههــای زیــر ارتبــاط دارد :حــل

مشــکالت فنــی مربــوط بــه شــرکت ،حــل مشــکالت

فنــی مربــوط بــه صنعــت .ایــن عامــل منافــع حاصــل از

همافزایــی دانــش تخصصــی در اتحادهــای استانداردســازی

را نمایندگــی میکنــد .بــه بیــان دیگــر جلســات

کمیتههــای فنــی بــرای یافتــن راهکارهایــی متناســب بــا
منافــع نقشآفرینــان تشــکیل میشــود.

 4-1-3-3عامل  :4مقررات

عامــل چهــارم همبســتگی زیــادی بــا الزامــات دوســتدار

صنعــت در طراحــی مقــررات دارد .ایــن کار کــه از

طریــق اســتانداردها انجــام میشــود شــامل پیشــگیری و

پیشبینــی مقــررات اســت .بنابرایــن ،ایــن عامــل بهطــور
واضــح بــه کارکــرد اســتانداردها در دســتیابی بــه چارچــوب

در استانداردســازی مرتبــط اســت .کســب دانــش و مزیــت

قانونــی منعطــف مربــوط اســت.

 5-1-3-3عامل  :5منافع شرکت

اولینبــودن بــه انگیــزهی «جســتوجوی دانــش» در

عامــل پنجــم همبســتگی مثبــت و زیــادی بــا دو انگیــزهی

کمیتههــای استانداردســازی مرتبــط اســت .دسترســی

اســتانداردهایی کــه بــا منافــع تناقــض دارنــد .بنابرایــن،

«دسترســی بــه بــازار» از انگیزههــای استانداردســازی

زیــر دارد :اعمــال محتــوای اختصاصــی و پیشــگیری از

اولیــن عامــل ،انگیــزهای تــا حــدودی عمومــی یــا افقــی

بــه بــازار در انگیزههــای عمومــی تشــکیل اتحــاد بــه
مرتبــط اســت و «انطبــاق بــا سیاســتهای دولتــی»

را نمایندگــی میکنــد زیــرا متخصصــان فنــی حاضــر در

بهخوبــی بــا دســتیابی بــه «مقــررات» منعطــف مرتبــط

میکننــد ،حاضــر هســتند و منافــع شــرکت خــود را در

فنــاوری -محــور بــرای استانداردســازی اســت و بهعنــوان

کمیتههــا در ســمت نماینــدهی شــرکتی کــه در آن کار

بهطورخالصــه ،بــر ایــن بــاور هســتیم کــه پنــج عاملــی

جــدول ( )4اهمیــت متوســط انگیزههــا را کــه از

همخوانــی قابلقبولــی بــا نتایــج مطالعــات در بخــش

مهمتریــن عوامــل «مقــررات و منافــع شــرکت» هســتند و

کــه در نتیجــهی انجــام تحلیــل عاملــی بهدســت آمــد
قبــل دارد .از یــک ســو ایــن عوامــل بیانگــر انگیزههــای

حضــور در اتحادهــای رســمی هســتند کــه در جــدول ()1
اشــاره شــد .عامــل کاهــش ریســک عدمقطعیــت بــازار در

انگیزههــای عمومــی تشــکیل اتحــاد بــه منافــع شــرکت

تحلیــل عاملــی حاصــلشــده اســت ،نمایــش میدهــد.

«جس ـتوجوی دانــش و دسترســی بــه بــازار» در ردههــای
بعــدی قــرار دارنــد« .راهــکار فنــی» در عیــن اهمیــت ،در

ردهی پایینتــری از ســایر عوامــل قــرار گرفــت.

جدول  :4اهمیت انگیزههای استانداردسازی در استانداردسازی رسمی

عامل:4مقررات

1

 0.91

 0.87

عامل:5منافعشرکت 

2

 0.81

 0.79

عامل:1جستجویدانش 

3

 0.55

 0.96

عامل:2دسترسیبهبازار 

4

 0.53

 0.86

:راهکارفنی 
عامل 3

5

 0.35

 0.95

مقدارمتوسطمیانگینمبتنیبرمقیاس(-2اهمیتپایین)تا(+2اهمیتباال)است .

تعدادمشاهدات= 268

 4-3عوامــل محــرک بــرای انگیزههــای
استانداردســازی

 1-4-3مدل تجربی

مــا پژوهــش تجربــی خــود را بــا آزمــودن تأثیــر متغیرهــای

ســطح بنــگاه بــر اهمیــت انگیزههــای استانداردســازی

کــه در بخــش ( )2-2شــرح دادهشــد ،تکمیــل میکنیــم.
متغیرهــای مســتقل و وابســته در جــدول ( )5نمایــش
داده شــدهاند .متغیرهــای وابســته در واقــع انگیزههــای

فشردهشــدهی استانداردســازی هســتند کــه از تحلیــل

عاملــی بهدســت آمدهانــد و در جــدول ( )3نمایــش
دادهشــدهاند .متغیرهــای مســتقل عبارتانــد از شــدت

پژوهــش و توســعه ( ،)RDوجــود نوآوریهــای بــازار

( ،)MNانــدازهی بنــگاه ( ،)SIZEمشــارکت در کمیتههــای
استانداردســازی فراملــی ( ،)SUPوجــود یــک واحــد

مســئول استانداردســازی ( )UNITو شــدت رقابــت
( .)COMهمبســتگی میــان متغیرهــای مســتقل در جــدول
(الــف )1پیوســت نمایــش داده شــدهاســت.
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میانگین 

انحرافمعیار 

سال هفتم -شماره  - 1پیاپی  - 23بهار 1396

نیــت اصلــی استانداردســازی بیــان میشــود.
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تمامــی مســائل اشارهشــده دنبــال میکننــد.

میشــود .از ســوی دیگــر« ،راهــکار فنــی» انگیــزهای

جدول  :5توصیف و میانگینهای متغیرهای مدل

متغیرهای مدل

میانگینها

شاخص

(انحراف معیار)

متغیرهای وابسته
عامل  -1منافع شرکت

اهمیت متوسط انگیزهی منافع شرکت ( =-2اهمیت کم =+2 ،اهمیت زیاد)

عامل  -3جستجوی دانش

اهمیت متوسط انگیزهی جستجوی دانش ( =-2اهمیت کم =+2 ،اهمیت زیاد)

عامل  -4مقررات

اهمیت متوسط انگیزهی مقررات ( =-2اهمیت کم =+2 ،اهمیت زیاد)

عامل  -2راهکار فنی
انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

اهمیت متوسط انگیزهی راهکار فنی ( =-2اهمیت کم =+2 ،اهمیت زیاد)

عامل  -5دسترسی به بازار
متغیرهای مستقل
 RDشدت پژوهشوتوسعه
 MNنوآوریهای بازار

اهمیت متوسط انگیزهی دسترسی به بازار ( =-2اهمیت کم =+2 ،اهمیت زیاد)
هزینهی پژوهشوتوسعه تقسیم بر مجموع فروش در سال 2007

مقدار  1در صورتی که بنگاه بین سال  2005و  2007نوآوری بازار داشتهباشد ،مقدار

 0در غیر این صورت

 COMشدت رقابت

استانداردسازی
 UNITواحد استانداردسازی
46
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)0.87( 0.91
)0.86( 0.53

)3.91( 3.99
)0.47( 0.67

متوسط شدت رقابت احساسشده در بازارهای محلی ،اروپایی و بینالمللی= -2 :
مقدار  1در صورتی که بنگاه بین سالهای  2005و  2007فقط در کمیتههای

)0.35( 0.85

استانداردسازی فراملی فعال باشد ،مقدار  0در غیر این صورت

مقدار  1در صورتی که بنگاه یک واحد مسئول برای موضوعات استانداردسازی
داشتهباشد ،مقدار  0در غیر این صورت
جدول  :6نتایج مدلهای چندمتغیرهی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

)0.96( 0.55

)0.75( 1.28

خیلی کم = +2 ،خیلی زیاد

 SUPفعالیتهای فراملی

)0.95( 0.35

)2.18( 4.85

لگاریتم مجموع فروش در سال 2007

 SIZEاندازهی بنگاه

)0.79( 0.81

متغیر

عامل 1

عامل 3

عامل 4

عامل 5

راهکار فنی

مقررات

-0.0117

-0.00467

0.00196

()2.20

()1.73

()-0.64

()-0.30

()0.14

(نوآوریهای بازار)

0.212

-0.0392

-0.14

()1.40

(مجموع فروش)

RD

MN

SIZE

SUP

(استانداردسازی فراملی)

**0.0383

دسترسی به بازار

OLS

منافع شرکت

(شدت پژوهشوتوسعه)

جستجوی دانش

عامل 2

)0.50( 0.50

*0.0284

*0.242

0.129

**-0.0810

()-0.27

()0.88

()1.77

()1.07

0.0197

-0.00534

0.0211

-0.0132

()-2.50

()0.64

*0.362

()-0.16

()0.72

()-0.51

0.240

0.263

()0.16

()1.88

()1.15

()1.44

-0.035

**0.0348
()2.11

(واحد استانداردسازی)

0.0309

0.102

-0.0198

**0.280

0.159

()0.23

()0.79

()-0.14

()2.28

()1.47

(شدت رقابت)

UNIT

COM

مقدار ثابت
مشاهدات
مربع

R

**0.228

0.0136

-0.0295

*0.151

0.0813

()2.65

()0.17

()-0.32

()1.93

()1.18

*0.493

**0.964

0.373

()3.68

()1.51

()1.78

205

205

205

0.095

0.046

0.013

***0.820

***0.978

()3.46

()4.69

205

205

0.091

0.053

آمارهی  tدر پرانتز است .ماتریس همبستگی متغیرهای برونزا در پیوست آمده است.
p<0.05

**

p<0.10

*

p<0.01

***

در پژوهشهــا بــرای یافتــن عواملــی کــه انگیزههــای
استانداردســازی را توضیــح دهنــد ،رابط ـهای خطــی میــان

اهمیــت انگیزههــای استانداردســازی و متغیرهــای وابســته

در استانداردســازی فــرض کردهایــم .بنابرایــن ،پنــج مــدل

رگرســیونی مــا بهصــورت زیــر ایجــاد میشــود:

Factori = β 0 + β1 .RD + β 2 .MN + β 3 .SIZE + β 4 .COM + β 5 .SUP + β 6 .UNIT + ε
i = 1...5
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اســت امــا بــه انگیــزهی دسترســی بــازار ارتباطــی نــدارد.

انگیزههــای استانداردســازی قائــل شــدهایم ،توجیــه

معرفــی نوآوریهــای خــود بــه بــازار را تســهیل کننــد.

و مقــررات را توضیــح میدهنــد ،بهتریــن همخوانــی را

ممکــن اســت در همیــن نکتــه فعالیــت زیــاد پژوهــش

کنــد .مدلهایــی کــه انگیــزهی جســتوجوی دانــش

حلقـهی ارتبــاط گمشــده بــا انگیــزهی دسترســی بــه بــازار

دارنــد درحالیکــه مــدل انگیــزهی راهــکار فنــی کمتریــن

و توســعه پوشــش داده شــدهباشــد .زیــرا ،شــرکتهای

زیــر امــکان ارزیابــی فرضیههــای مطرحشــده در بخــش

فناوریهــا و محصــوالت خــود مرتبــط و مهــم میداننــد.

همخوانــی را بــروز دادنــد .بههرحــال نتایــج ارائهشــده در

دارای ایــن ویژگــی ،چارچــوب قانونــی را جهــت توســعهی

( )2-2را عالوهبــر تفســیر متغیرهــای کنترلــی فراهــم

در مــورد فرضیــهی ســوم ،نتایــج نشــان میدهــد کــه

اول ،شــدت پژوهــشو توســعه دارای عالمــت مثبــت مــورد

بــا اهمیــت انگیــزهی جســتوجوی دانــش دارد .نتایــج

دانــش و مــدل دسترســی بــه بــازار کــه در فــرض ()1

بــا بزرگترشــدن شــرکت کاهــش مییابــد .بهوضــوح

مــیآورد.

انتظــار اســت و بــه لحــاظ آمــاری در مــدل جس ـتوجوی

انــدازهی شــرکت تنهــا همبســتگی قابلتوجــه منفــی

مطــرح شــد ،قابــل توجــه اســت درحالیکــه تأثیــری بــر
فعالیتهــای پژوهــشو توســعه تأثیــر مثبتــی بــر جنبـهی

از اتحادهــای استانداردســازی جهــت دسترســی بــه

کــه توانمنــدی یــک ســازمان در بهرهبــردن از منابــع دانــش

اســتفاده از یــک رویکــرد مطالعــهی مــوردی ریلــو

جــذب آن بســتگی دارد .بهعــاوه شــرکتهای فعــال در

جهــت گســترش پایــگاه دانــش خــود در استانداردســازی

بیرونــی حاصــل از اتحادهــای استانداردســازی بــه ظرفیــت

شــامل منابــع موردنیــاز بــرای نــوآوری هــم

میشــود–

دانــش شــرکتهای بزرگتــر اســتفاده میکننــد .بــا
16

( )2013اثبــات میکنــد کــه بنگاههــای کوچکتــر

پژوهــشو توســعه بهوضــوح مایــل بــه تســهیل دسترســی

مشــارکت میکننــد .بــا وجــود ایــن ،فــرض کلــی مــا در

توســعهی خــود هســتند .بــا ایــن حــال استانداردســازی

انگیزههــای استانداردســازی تأییــد نشــد.

بــازار بــرای محصــوالت حاصــل از فعالیــت پژوهــشو

مــورد همبســتگی مثبــت انــدازهی شــرکت بــا ارزیابــی

بهعنــوان یــک راهبــرد جهــت حــل مشــکالت فنــی

متغیــر مجــازی جهــت تمرکــز بــر فعالیتهــای

بــه شــمار نم ـیرود.

مــدل منافــع شــرکت بــه لحــاظ آمــاری معنــادار اســت.

مرتبــط بــا فعالیتهــای پژوهــشو توســعهی شــرکتها

استانداردســازی ملــی در مــدل دسترســی بــه بــازار و نیــز

دوم ،ارتبــاط میــان نوآوریهــای بــازار و اهمیــت

بهوضــوح بنگاههایــی کــه در فعالیتهــای استانداردســازی

بــه لحــاظ آمــاری در مــورد انگیــزهی مقــررات قابلتوجــه

میکننــد و در تــاش بــرای دسترســی بهتــری بــه بــازار

انگیزههــای استانداردســازی (فــرض  )2مثبــت بــوده و

فراملــی مشــارکت دارنــد ،منافــع شــرکت خــود را دنبــال
16. Riillo

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

جسـتوجوی دانــش دارد کــه مکمــل ایــن واقعیــت اســت

47

رگرســیون نشــان میدهــد کــه اهمیــت تبــادل دانــش
شــرکتهای کوچــک و دارای منابــع محــدود –کــه

ســه مــدل دیگــر نــدارد .میتــوان تأییــد کــرد کــه شــدت
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متفــاوت میتوانــد درجــات متفــاوت اهمیــت را کــه بــرای

محتــوای مقــررات اجبــاری مشــارک میکننــد تــا بتواننــد

مــا در جــدول ( ) 6نمایــش داده شــدهاســت .پنــج مــدل

در اتحادهــای استانداردســازی بــا هــدف تأثیرگــذاری بــر

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نتایــج مدلهــای کمینــه مربعــات خطــی چندمتغیــره

اولیــن یافتــه تأییــد میکنــد کــه بنگاههــای بســیار نــوآور

نســبت بــه ســایرینی هســتند کــه فقــط در استانداردســازی

وجــود دارد« :جســتوجوی دانــش ،دسترســی بــه بــازار،

فرضیــهی چهــارم را پشــتیبانی و تأییــد میکنــد.

انگیزههــای کلــی بــرای تشــکیل اتحادهــا را نمایندگــی

ســطح ملــی مشــارکت دارنــد .بنابرایــن ،نتایــج تــا حــدودی
متغیــر مجــازی اینکــه آیــا شــرکت دارای واحــد مجــزای

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

استانداردســازی هســت یــا نــه همبســتگی مثبــت مــورد
آمــاری معنــادار اســت .بنگاههــای دارای واحــد اســتاندارد

مهمتریــن هــدف از مشــارکت در استانداردســازی

در موضوعــات استانداردســازی نســبت بــه تنظیمگــری و

کــه بهروشــنی بــه خاطــر وجــود همافزایــی میــان

بــا هــدف اطمینــان از ورود منافــع خــاص شــرکتی در

قانونگــذاری بهصــورت راهبردیتــری عمــل میکننــد
استانداردســازی و مقــررات اســت .بنابرایــن ،فرضیــهی

پنجــم تنهــا در مــورد انگیــزهی تأثیرگــذاری بــر مقــررات
تأییــد شــد.

درنهایــت متغیــر مربــوط بــه شــدت رقابــت دارای عالمــت

تــا از مقــررات اجبــاری پیشــگیری شــود .ایــن انگیــزه

محتــوای اســتانداردها دنبالشــده کــه در پژوهــش اخیــر

رانگاناتــان و رو ِزنکــوف ( )2014درخصــوص رفتــار
17

رأیدهــی شــرکتها در تصویــب پیشــنهادهای جدیــد
استانداردســازی تحلیــل شــدهاســت .اهــداف مرتبــط بــا

مثبــت مــورد انتظــار بــوده و بــرای مدلهــای جسـتوجوی

جریــان دانــش در فراینــد استانداردســازی در ردهی ســوم

مــا ایــن نتیجــه را از یــک ســو بــرای بنگاههــای کوچــک که

از بحثهــای ثبتنشــده در کمیتههــای اســتاندارد را

قصــد دارنــد بــا بهرهمنــدی از دانــش بنگاههــای شــریک

فرایندهــای استانداردســازی خــود بهعنــوان مجرایــی

بــا رقابــت ســنگینی مواجــه هســتند ،تفســیر میکنیــم کــه
و ســایر ذینفعــان ،پایــگاه دانــش خــود را گســترش
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استانداردســازی گروهبنــدی شــوند.

تعریــف مشــخصههای فنــی در اســناد اســتاندارد اســت

دانــش و مــدل مقــررات بــه لحــاظ آمــاری معنــادار اســت.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

میکننــد .امــا ،برخــی از انگیزههــای اتحادهــای

راهبــردی میتواننــد در قالــب انگیزههــای اختصاصــی

انتظــار را نشــان میدهــد و در مــدل مقــررات بــه لحــاظ

48

راهکارهــای فنــی ،مقــررات و منافــع شــرکتی» .ایــن عوامل

بخشــند .از ســوی دیگــر بنگاههــای فعــال در بازارهــای

قــرار میگیرنــد .دســتهی آخــر توانایــی دریافــت دانــش

دربرمیگیــرد کــه نظــر بالینــد را درخصــوص اینکــه
بــرای کســب دانــش بهشــمار میآینــد ،تأییــد میکنــد.
انگیــزهی جســتجوی دانــش بــا انگیــزهی دسترســی

بهشــدت رقابتــی مجبورنــد راهبردهــای دقیقتــری بــرای

بــه بــازار دنبــال میشــود کــه بــه معنــای فرصتــی بــرای

بنگاههــا ســعی میکننــد بــا تأثیــر بــر مقــررات در جهــت

از طریــق استانداردســازی ،دســتیابی بــه ســازگاری بــا

موضوعــات تنظیمگــری و قانونگــذاری اتخــاذ کننــد.
مطلــوب خودشــان از فشــار رقابــت بکاهنــد .درنتیجــه
فرضیــه ششــم تــا حــدودی تأییــد شــد.
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شــرکتها جهــت گشــایش و ایجــاد بازارهــای جدیــد
محصــوالت مکمــل و کاهــش موانــع تجــارت بینالمللــی

اســت .درنهایــت هــم تحلیــل مــا نشــان میدهــد بنگاههــا
در استانداردســازی مشــارکت میکننــد تــا راهکارهــای

فنــی بیابنــد.

بهطورخالصــه ایــن پژوهــش تأییــد میکنــد کــه

از ســوی دیگــر ،تعــدادی فرضیــه در مــورد ارتبــاط

مــا انگیــزهای عمومــی موجــود بــرای تشــکیل اتحادهــای

انگیزههــای راهبــردی استانداردســازی معرفــی کردیــم

مربــوط کردهایــم و بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی،

استانداردســازی و آنهــا را در مدلهــای کمینــه مربعــات

استانداردســازی رســمی گونـهای از اتحــاد راهبــردی اســت.

راهبــردی را بــه انگیزههــای خــاص استانداردســازی
طبقهبنــدی جدیــدی از انگیزههــای استانداردســازی

براســاس شــواهد تجربــی اســتخراج کردیــم .تحلیــل
عاملــی اکتشــافی نشــان میدهــد پنــج دســتهی گســترده

از انگیزههــا بــرای مشــارکت در اتحادهــای استانداردســازی

میــان متغیرهــای خــاص شــرکتی و اهمیــت کلــی

معنــای گســترهی اهــداف راهبــردی در کمیتههــای
خطــی چندمتغیــره آزمودیــم .شــواهد تجربــی منجــر بــه
نتایــج زیــر شــد .توانایــی یــک بنــگاه در جــذب دانــش از
شــرکای اتحــاد بــه ظرفیــت جــذب آن بســتگی دارد کــه

بــا حجــم فعالیــت پژوهــشو توســعه ســنجیده میشــود
17. Ranganathan and Rosenkopf

(فرضیــهی اول) .همچنیــن میتــوان تأییــد کــرد کــه

اســتخراج شــده اســت ،معرفــی کردیــم کــه در مرحل ـهی

بــرای اولیــنار بــه بــازار معرفــی میکننــد -بهطورخــاص

پرســشنامه تأییــد شــد .عوامــل نشــان میدهــد کــه

بنگاههــای بســیار نــوآور  -بنگاههایــی کــه محصولــی را
مشــوقهای باالیــی بــرای مشــارکت در استانداردســازی

بعــد بــا تحلیــل عاملــی روی شــواهد تجربــی حاصــل از
انگیزههــای استانداردســازی میتوانــد در قالــب چارچوبــی

دارنــد تــا بتواننــد اطمینــان حاصــل کنند کــه اســتانداردها

چندبعــدی ســاختار یابــد کــه نهتنهــا جنب ـهی فنــاوری را

پشــتیبانی میکننــد (فرضیــهی دوم) .برخــاف انتظــار

بــه بــازار ،رقابــت و بهطورخــاص مکملــی بــرای ســازوکار

بزرگتــر انگیزههــای استانداردســازی را نســبت بــه

اتحادیــهی اروپاســت کــه بــا توجــه بــه رویکــرد جدیــد،

از موفقیــت تجــاری محصــوالت نوآوران ـهی آنهــا در بــازار

عمومــی نمیتوانیــم تأییــد کنیــم کــه بنگاههــای

منفــی بــا انگیــزهی جســتوجوی دانــش وجــود دارد و

موضوعیــت یافتــهاســت .در ادامــه ،یافتههــای اکسِ ــلرود و

همــکاران ( )1995و ریلــو ( )2013را بســط دادهایــم کــه
از راه افــزودن محرکهــای اضافهتــر بــرای عضویــت در

بنگاههــای کوچکتــر ســعی دارنــد پایــگاه دانــش خــود

اتحادهــای استانداردســازی عالوهبــر لحاظکــردن انــدازهی

توســعه دهنــد (فرضیــهی ســوم) .بنگاههایــی کــه در

مطالع ـهی مــوردی آنهــا بــا روش کمــی پرس ـشنامههای

مربــوط بــه دسترســی بــه بــازار و منافــع شــرکتی را نســبت

در مرحلــهی دوم ،ارتبــاط محرکهــای مشــارکت در

مهمتــر ارزیابــی میکننــد (فرضیــهی چهــارم) .ایــن

کــه شناســایی و تأییــد شــده بودنــد ،بررســی کردیــم.

را از طریــق مشــارکت در اتحادهــای استانداردســازی
استانداردســازی فراملــی مشــارکت دارنــد ،انگیزههــای

بــه بنگاههایــی کــه فقــط در ســطح ملــی فعالیــت دارنــد،
نتیجــه تأییــد میکنــد کــه تصمیمــات استانداردســازی
کــه اهمیــت راهبــردی دارنــد در ســطح فراملــی اتفــاق

میافتنــد .ســازوکار ســازمانی  -وجــود یــک واحــد مجــزا

اتحــاد و رقابــت بــا رقبــا و همزمــان بــا تعمیـمدادن نتایــج

پژوهــش حاضــر انجــام شــدهاســت.

استانداردســازی را بــا پنــج انگیــزهی اصلی استانداردســازی

ســاختار تصمیمگیــری دو مرحلــهای جهــت مطالعــهی
موضــوع مشــارکت در استانداردســازی موردنیــاز اســت.

استانداردســازی ،انگیــزهی مقــررات را بســیار مهمتــر

تناقــض میــان ارتبــاط مثبــت قــوی میــان انــدازهی بنــگاه

از بنگاههایــی کــه فاقــد ایــن واحــد هســتند ،ارزیابــی

استانداردســازی را توجیــه نمیکننــد .مهمتریــن مــورد
و احتمــال مشــارکت در اتحادهــای استانداردســازی از یــک

میکننــد .درخصــوص فضــای رقابتــی بنگاههــا (فرضی ـهی

ســو و یافتــهی جدیــد مــا درخصــوص ارزیابــی مهمتــر

بســیار رقابتــی عمــل میکننــد انگیــزهی جســتوجوی

در مــورد جســتوجوی دانــش از ســوی دیگــر اســت.

ششــم) درمییایبــم کــه بنگاههایــی کــه در فضــای

دانــش و مقــررات را بســیار مهمتــر ارزیابــی میکننــد .مــا

ایــن نتیجــه را بهعنــوان تالشــی از ســوی بنگاههــا بــرای
کاهــش شــدت رقابــت از طریــق ارتقــای پایــگاه دانــش یــا
تأثیرگــذاری بــر مقــررات ارزیابــی میکنیــم.

یافتههــای مــا دســتاوردهایی دربرداشــته اســت .ابتــدا

نخســتین طبقهبنــدی انگیزههــای استانداردســازی
را کــه بهطــور مفهومــی از ادبیــات تشــکیل اتحادهــا

بنگاههــای کوچکتــر نســبت بــه بنگاههــای بزرگتــر

ایــن یافتــه بــا مقــاالت قبلــی بهخصــوص در حــوزهی
زیســتفناوری بــا توجــه بــه اتحادهــای راهبــردی
متفــاوت اســت (بــرای مثــال بــه آرورا و گمبــاردال

18

( )1990و آدرتــچ و فِلدمــن 19رجــوع کنیــد) .ایــن

مقــاالت نتیجــه میگیرنــد کــه شــرکتهای کوچــک بــه
داراییهــای شــرکتهای بــزرگ ماننــد ظرفیــت تولیــد
و کانالهــای بازاریابــی عالقهمنــد هســتند درحالیکــه
18. Arora and Gambardella
19. Audretsch and Feldman

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

بــرای اســتانداردها -نقــش مهمــی در ارزیابــی انگیزههــای
نتایــج مــا نشــان میدهــد بنگاههــای دارای واحــد

49

بهطورکلــی نتایــج تجربــی مــا نشــان میدهــد یــک

متغیرهــای شــرکتی کــه بــر مشــارکت در استانداردســازی
تأثیــر میگذارنــد لزومــاً همــهی انگیزههــای

استانداردســازی بــازی میکنــد (فرضیــهی پنجــم).
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نشــان میدهــد کــه همبســتگی بهطــور قابلمالحظــهای

تنظیمگــری و قانونگــذاری اســت .مــورد آخــر ویــژهی
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بنگاههــای کوچــک ،مهمتــر ارزیابــی میکننــد .نتایــج مــا

دربرمیگیــرد ،بلکــه شــامل مدیریــت دانــش ،دسترســی

شــرکتهای بــزرگ تمایــل دارنــد بــه دانــش شــرکتهای

کوچکتــر دســت یابنــد .کمینــه دو توضیــح بــرای ایــن

استانداردســازی در تأثیرگــذاری بــر مقــررات ،کانالهــای

اتحادهــای راهبــردی مبادلــه میشــود بــا اطالعاتــی

پرداخنــه شــده اســت ،بایــد تشــریح شــوند .اگرچــه

متفــاوت اســت .در دســتهی دوم ،شــرکتهای کوچــک

مصادیــق ابزارهــای تســخیر مقرراتــی دانســته میشــود،

تناقــض وجــود دارد .از یــک ســو نــوع دانشــی کــه در

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

کــه در فرایندهــای استانداردســازی تبــادل میشــود،
تمایــل دارنــد مشــتریان خــود را ببیننــد و در واقــع نوعــی

امــا ممکــن اســت بهدلیــل کاهــش تأثیــر ســایر روشهــای

دارای ســاختاری بــاز بــه روی همــهی عالقهمنــدان

و استانداردســازی وجــود دارد .همچنیــن تأثیــر ایــن کانــال

هســتند درحالیکــه فرایندهــای رســمی استانداردســازی
هســتند .پــس شــرکتهای بــزرگ دسترســی ویــژهای بــه

دانــش شــرکتهای کوچــک نخواهنــد یافــت .در مجمــوع
ایــن دالیــل میتوانــد اهمیــت جســتجوی دانــش را در

استانداردســازی را بهعنــوان مهمتریــن انگیــزه شناســایی

کردیــم ،ایــن مقالــه میتوانــد نظریــهی «تســخیر
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گزینــهی استانداردســازی در نــگاه اول بهعنــوان یکــی از

ادامــه ،نیــاز بــه بررســی نظــری راهبردهــای بنگاههــا در

از آنجــا کــه تأثیرگــذاری بــر روی مقــررات از طریــق

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تســخیر مقــررات کــه در ادبیــات موجــود بــه آنهــا

دسترســی بــه بــازار بــرای آنــان فراهــم میشــود .از ســوی
دیگــر اتحادهــای راهبــردی معمــوالً شــبکههای بســتهای

مــورد شــرکتهای کوچکتــر توضیــح دهــد.
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نظــری بیشــتر را دربــردارد .بهدلیــل اهمیــت بــاالی

مقــررات »20را تقویــت کنــد.

تســخیر مقــررات حتــی تأثیــری مثبــت داشــتهباشــد .در

زمین ـهی تعامــل بــا راهبردهــای موجــود تســخیر مقــررات
(استانداردســازی) بــر رفــاه عمومــی نیــاز بــه مطالعــهی

نظــری دارد .درنهایــت نیــز ایــن نظریههــا بایــد بهصــورت
تجربــی آزمــوده شــود کــه بســیار دشــوار اســت.

در پایــان ،مجموعــهای از مالحظــات بــرای مدیریــت
استانداردســازی و سیاســتگذاری در ایــن زمینــه قابــل

اســتخراج از یافتههــای جدیــد اســت .اول ،مدیــران
استانداردســازی کــه معمــوالً در محیطهــای فنــی یــا
قانونــی برجســته هســتند در مــورد انگیزههــای چندبعــدی

تســخیر مقــررات بــه موقعیتــی گفتــه میشــود کــه

استانداردســازی بیشــتر بداننــد .بهوضــوح انگیزههــای

حــوزهی کاری خــود را دنبــال میکنــد .بنابــر ادبیــات

دارنــد .اهمیــت بــاالی انگیزههــای مرتبــط بــا مقــررات

قانونگــذار بــه جــای منافــع عمومــی ،منافــع صنعــت

موجــود ،راههــای تســخیرکردن قانونگــذار عبارتانــداز:

فقــط فنــی بخــش کمتــری از اهمیــت موضــوع را در خــود

بــه ایــن معناســت کــه بنگاههــای فعــال در حــوزهی

رشــوهی مســتقیم ،کمــک بــه کارزارهــای تبلیغاتــی

استانداردســازی تنهــا مشــغول تدویــن مشــخصههای فنــی

آینــده .مقالــهی مــا نشــان میدهــد کــه استانداردســازی

مقــررات تأثیــر بگذارنــد .مزایــای مشــترک همــکاری بــا

سیاســی ،و پیشــنهاد شــغلهای پــرزرق و بــرق بــرای

عمومــی نیســتند و بــه نوعــی تــاش دارنــد بــر چارچــوب

یکــی دیگــر از راههایــی اســت کــه بنگاههــا تــاش

ســازمانهای استانداردســازی ( )SDOبایــد نســبت بــه

خــود تأثیــر بگذارنــد کــه ایــن منافــع گاهــی بــا منافــع

شــوند .همچنیــن پیوســتن بــه تالشهــای استانداردســازی

نیــاز بــه حضــور متعــادل همــهی نقشآفرینــان در

استانداردســازی یــک تعهــد بلندمــدت و نشــاندهندهی

مصرفکننــدگان و ســازمانهای زیســتمحیطی نیــز

بنگاههــای فعــال در استانداردســازی بــه دنبــال دســتیابی

میکننــد از طریــق آن بــر مقــررات در جهــت منافــع
عمومــی در یــک جهــت نیســت .جلوگیــری از ایــن پدیــده

کمیتههــای استانداردســازی دارد کــه شــامل نماینــدگان،
میشــود.

 6مالحظات نتیجهگیری

اول یافتههــای مــا فرصتهایــی بــرای مطالعــات

منافــع انفــرادی هــر بنــگاه بهطــور جداگانــه بررســی
ورود بــه نوعــی از رقابــت محســوب میشــود .مشــارکت در

انگیــزهی بــاال بــرای همــکاری اســت .بــرای مثــال
بــه بازارهــای جدیــد از طریــق تعریــف اســتانداردهای

جدیــد هســتند کــه یــا موجــب کاهــش موانــع تجــاری

شــود و یــا انطبــاق بــا محصــوالت مکمــل را بهبــود بخشــد.

بــا همــهی اینهــا همچنــان در استانداردســازی رقابــت
18. Arora and Gambardella
19. Audretsch and Feldman
20. Regulatorycapture

وجــود دارد بــه ایــن نحــو کــه درنهایــت یــک فنــاوری از

دارنــد کــه بودجــهی پژوهــشو توســعهی معمــول در

دوم ،جریــان دانــش قابلتوجهــی در فرایندهــای

بایــد بــه ســمتی حرکــت کنــد کــه بــه شــرکتهایی بــا

بــه ســمت شــرکتهای کوچــک قابلمشــاهده اســت کــه

در استانداردســازی را بدهــد .زیرا،آنهــا بیشــترین بهــره را

میــان چندیــن گزینــهی موجــود انتخــاب خواهدشــد.

استانداردســازی بهخصــوص از شــرکتهای بزرگتــر
برخــاف جهــت معمــول در ســایر اتحادهــای راهبــردی

آنهــا جــاری اســت .بههمیندلیــل ،سیاســت عمومــی

ظرفیــت پژوهــشو توســعهی محــدود اجــازهی مشــارکت
از جریــان دانــش تبادلشــده در فرایندهــا خواهنــد بــرد.

اســت .ســازمانهای استانداردســازی -همانگونــه کــه در

ایــن نتیجهگیــری تکمیلکننــدهی نتایــج پژوهــش در

نشــان داده شدهاســت -فضاهــای یادگیــری تعاملــی

کوچــک و متوســط بــرای مشــارکت در استانداردســازی

مطالعــهی شِ ــریف )2015( 21بــرای شــرکتهای چینــی

هنــگام ورود بــه استانداردســازی بهحســاب آورد .انــدازهی
شــرکت یــک عامــل مهــم مشــروط باقــی میمانــد.

محــور بهروشــنی در ارتبــاط نزدیکــی بــا تأثیرگــذاری بــر
چارچــوب مقــررات و قوانیــن قــرار دارد ،ســازمانهای
استانداردســازی و مســئوالن قانونگــذاری بایــد اطمینــان

در ادامــه ،نتایــج مــا یــک چالــش بــرای بخــش مدیریــت

حاصــل کننــد کــه فرایندهــا بــاز و شــفافبوده و از

کــرد .مدیریــت منابــع انســانی شــرکت بایــد از آمــوزش

جلوگیــری کننــد .بهطورکلــی مشــارکت شــرکتها در

منابــع انســانی و ســاختار ســازمانی یــک شــرکت را آشــکار

کافــی کارکنــان کــه از ســوی آن شــرکت در کمیتههــای

استانداردســازی شــرکت میکننــد ،اطمینــان حاصــل

کنــد .ایــن مســئله از آن جهــت مهــم اســت کــه نتایــج
نشــان میدهــد فعالیتهــای استانداردســازی نهتنهــا
از جنبــهی فنــی مهــم هســتند ،بلکــه از نظــر اهــداف

راهبــردی ماننــد تأثیرگــذاری بــر مقــررات ،تســهیل

بــازار و جســتوجوی دانــش اهمیــت دوچنــدان دارنــد.
مهندســان هســتند ،بایــد در مــورد شــرایط کنونــی و

آینــدهی چارچــوب قانونــی آگاه بــوده و از فعالیتهــای

پژوهشــی ،نــوآوری و دانــش شــرکت خــود اطــاع کافــی

استانداردســازی بایــد تقویــت شــود تــا بهــرهی بیشــتری

از دانــش ببرنــد و درعینحــال از تأثیــر منفــی بــر
شــرکتهایی کــه مشــارکت نکردهانــد ،خــودداری شــود.
بــا وجــود مــوارد اشارهشــده ،ایــن پژوهــش قطعــاً دارای

محدودیتهایــی نیــز هســت .اول ،دادههــا فقــط دو صنعــت

مشــخص را پوشــش میدهــد و امــکان نتیجهگیــری

عمومــی و بینبخشــی را نمیدهــد و یــک مطالعــهی
دیگــر بــا گســترش حــوزهی کار بــه ســایر حوزههــا
میتوانــد بــرای ارائــهی تصویــری جامعتــر کمــک کنــد.

همچنیــن مطالعــهی مــا بــر روی شــرکتهایی کــه در
فرایندهــای رســمی استانداردســازی مشــارکت میکننــد،

داشــتهباشــند .انگیزههــای چندوجهــی استانداردســازی

انجامشــده و انــواع روشهــای دیگــر استانداردســازی ماننــد

ســاختار ســازمانی ادغــام شــوند کــه همــکاری میــان بخش

بــه تمرکــز قــوی صنایــع بــرق و مکانیــک بــر اتحادهــای

بــرای موضوعــات تنظیمگــری و قانونــی را میســر کنــد.

رســمی و اینکــه بیشــتر بــه اســتانداردهای رســمی رجــوع

الــزام میکنــد کــه فعالیتهــای مربــوط بــه آن در یــک

پژوهـش و توســعه ،مدیریــت نــوآوری و واحدهــای مســئول

بهعــاوه ،چنــد مالحظــه در زمینــهی سیاســتگذاری
نیــز از نتایــج ایــن پژوهــش قابــل برداشــت اســت .اول،

مدلهــای کمینــهی خطــی مربعــات چندمتغیــره نشــان

میدهــد شــرکتهای کوچــک تأکیــد بیشــتری بــر

انگیــزهی جسـتوجوی دانــش در مقایســه بــا شــرکتهایی
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کنسرســیومها را دربرنمیگیــرد .ایــن مســئله بــا توجــه
استانداردســازی ســازمان دادهشــده توســط SDOهــای

میکننــد ،توجیــه میشــود .البتــه دادههــا فقــط مربــوط

بــه آلمــان اســت .بســیاری از شــرکتهای آلمانــی ســابقهی
طوالنــی و ســنت خوبــی در استانداردســازی دارنــد و
معمــوالً راهبردهــای مشــخصی را در ایــن حــوزه دنبــال

میکننــد .آنهــا نهتنهــا در ســطح ملــی بلکــه در ســطح
21. Sherif

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

بنابرایــن ،کارکنــان درگیــر در استانداردســازی کــه بیشــتر

آســیبدیدن شــرکتهایی کــه مشــارکت نکردهانــد،
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راهبردهــای نــوآوری بــاز آنهــا ،بایــد ایــن فرصتهــا را

اســت .دوم ،از آنجایــی کــه تدویــن اســتانداردهای اجمــاع

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

هســتند .درنتیجــه ،مدیریــت دانــش شــرکتها شــامل

مــورد کمبــود کلــی منابــع انســانی و مالــی در شــرکتهای

بینالمللــی بــا همراهــی شــرکتهایی از کشــورهای

اولیــن گام بــا هــدف تشــریح جامعتــر ارتبــاط انگیزههــای

مشــخص را انتظــار داشــته باشــیم کــه بــا مباحــث موضــوع

انگیــزهی جســتجوی دانــش در شــرکتهای کوچکتــر

استانداردســازی اســت .بهطــور خــاص ،اهمیــت بــاالی

دیگــر حضــور دارنــد .درنتیجــه میتوانیــم یــک راهبــرد

نیــاز بــه پژوهــش عمیقتــری دارد تــا مشــخصات ویــژهی

پژوهــش همخوانــی بیشــتری دارد .ایــن شــرایط در برابــر

رفتــار منفعالنــه (ســواری مجانــی) بســیاری از شــرکتهای

دانــش تبادلشــده در فرایندهــای استانداردســازی رســمی

در مــورد محرکهــا فقــط بهصــورت نســبی تأییــد شــد.

طرفهــای ذینفــع مشــخص شــود.

کوچــک اروپایــی دیگــر قــرار دارد .درنهایــت ،فرضیـهی مــا

انگیزههای استانداردسازی :شواهد تجربی از کشور آلمان

شناســایی شــود و تأثیــر شــفافیت آن بــر روی همــهی

درمجمــوع گســترش بــه ســایر بخشهــای اقتصــادی ،ســایر

پیوست:

کشــورها و کنسرســیومهای استانداردســازی غیررســمی

جدول الف  :1ماتریس همبستگی متغیرهای مستقل
RD
RD
MN
SIZE
COM
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SUP

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

UNIT

MN

SIZE

COM

SUP

UNIT

1.000
][0.000
0.173

1.000

][0.006

][0.000

-0.074

0.213

1.000

][0.268

][0.000

][0.000

-0.033

-0.017

0.110

1.000

][0.620

][0.788

][0.099

][0.000

0.081

0.026

0.135

0.024

1.000

][0.206

][0.661

][0.034

][0.703

][0.000

0.106

0.111

0.224

0.086

0.052

1.000

][0.096

][0.069

][0.000

][0.181

][0.388

][0.000
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یادآوری :جدول ضریب همبستگی را بهصورت جفتجفت نشان میدهد .سطوح معناداری در براکت آمدهاست.

جدول الف  :2فهرست انگیزههای استانداردسازی
شرکت شما چه راهبرد سازمانی را در زمان مشارکت در فعالیتهای استانداردسازی دنبال میکند ( = -2اهمیت کم = +2 ،اهمیت زیاد)؟
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