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ترجمه :مریم محمدروضهسرا* ،فاطمه خسروی** ،مجتبی بحیرایی ،مرضیه بشارتلو

تاریخ دریافت95/11/11 :
تاریخ پذیرش95/12/08 :

واژگان کلیدی:

استانداردسازی ،نوآوری ،نوآوری باصرفه

نــوآوری باصرفــه 1بهعنــوان نــوع جدیــدی از نــوآوری

توســعهیافته ارائــه شــدهاســت .ایــن رقابــت همچنیــن

اســت و براســاس نیازهــای فقیرتریــن بخــش جامعــه

فنــاوری مشــاهده شــود و باید درآمد ســرانه را در کشــورهای
توســعهیافته افزایــش دهــد کــه احتمــاالً در بهتریــن حالــت،

بــرای انجــام کار بیشــتر بــا اســتفاده از منابــع کمتــر بــرای

بــه ایــن نوآوریهــای مقــرون بهصرفــه بســیار عالقهمنــد

پدیدارشــده ،کــه خاســتگاه آن کشــورهای درحالتوســعه

هدفگــذاری میشــود ،کــه بــه اصطــاح قاعــدهی هــرم

2

گفتــه میشــود .بهطــور خالصــه ،بهصــورت ابــزار و اهــداف
افــراد بیشــتری تعریــف میشــود .اگرچــه ،ایــن مفهــوم

خواهنــد بــود .اصطــاح نــوآوری معکــوس  ،نوآوریهایــی را

داده ،ولــی از رشــدی ســریع برخــوردار اســت و کمینــه بــه

توســعهیافته اســت و بهدنبــال یافتــن بازارهایــی بــرای خــود

ســه دلیــل زیــر ،درخــور توجهــی ویــژ ه اســت:

الــف :مطابــق اصــول صرفهجویــی ،3راهکارهایــی ارائــه
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خانگــی اغلــب نــوآوران پیشــرفتهی
میتوانــد در بازارهــای
ِ

رشــد بســیار کنــدی خواهــد داشــت و مصرفکننــدگان

هنــوز ســهم کمــی از ادبیــات نــوآوری را بــه خــود اختصــاص
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توصیــف میکنــد کــه خاســتگاه آنهــا کشــورهای کمتــر

در کشــورهای توســعهیافته هســتند.

ایــن دالیــل بیــان میکننــد کــه چــرا بنگاههــای غربــی و

میشــود کــه بــا کمتریــن مصــرف منابــع طبیعــی ،کمتریــن

بنگاههــای فناورانـهی پیشــرفته (کــه منابــع اصلــی نــوآوری

محلــی فــراوان ،ارزانقیمــت و یــا اغلــب دس ـتدوم ،همــراه

دســتیابی بــه پایــداری نظــام اقتصــادی جهانــی و منافــع

ســرمایه و نیــروی کار ماهــر و بــا بهرهبــرداری از منابــع

اســت و بــه کاهــش فشــار وارده بــر منابــع زمینــی کمــک

میکنــد و نشــاندهندهی روشــی از زندگــی ســازگارتر بــا
محدودیتهــای جهانــی منابــع طبیعــی اســت.

در جهــان هســتند) در کاربــرد اصــول نــوآوری باصرفــه بــرای

راهبــردی خصوصــی خــود مشــارکت میکننــد.

بــرای بررســی چگونگــی انجــام ایــن موضــوع ،اســتانداردهای

فنــی (یــا گواهینامههــا) بهعنــوان وســیلهای بــرای

ب :اینکــه نماینــدهی اکثریــت قریــب بــه اتفــاق جمعیــت

افزایــش انتشــار نــوآوری باصرفــه بـهکار بردهشــد .اســتاندارد

نشــاندهندهی بازارهــای ضعیــف هســتند .همچنیــن ،ایــن

بــا همــکاری و اجمــاع یــا تصویــب کلــی تمامــی ذینفعــان

بشــری هســتند و بیشــترین پتانســیل رشــد را دارنــد و
بازارهــا بــه هرگونــه بهبــودی در درآمــد ســرانهی قشــر

یعنــی «مشــخصههای فنــی یــا ســایر اســناد عمومــی کــه
تدوینشــده و براســاس تلفیــق نتایــج علمــی ،تجربــی و

ضعیــف بســیار حســاس هســتند و میتواننــد فرصتهــای

فنــاوری بهمنظــور دســتیابی بــه بیشــترین ســود بــرای

ارزانقیمــت بــرای نیازهــای اساســی قشــر ضعیــف (و غنــی)

تصویــب شــدهاســت (. )ISO,1976

بزرگــی بــرای ارائــهی نوآوریهــای متناســب و راهکارهــای
فراهــم آورد.

رقیــب
پ :همچنیــن ،در بســیاری از مــوارد بهعنــوان
ِ
راهکارهــای پیچیدهتــر و گرانتــر هســتند کــه در کشــورهای

* دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبایی
** دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه عالمه طباطبایی
*** دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق

جامعــه بهعنــوان یــک کل توســط یــک نهــاد باصالحیــت
مطابــق تعریــف ارائهشــده توســط  ISOبیــان م ـیدارد کــه

دو چش ـمانداز ســاختاری بــه محتــوای اســتانداردهای فنــی
وجــود دارد :اســتانداردهای روش و اســتانداردهای کارنمــود
5
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)1. Frugal Innovation (FI
)2. Bottom of the Pyramid (BOP
3. Principle of frugulity
4. Reverse Innovation

کــه اســتانداردهای عینــی 7نامیــده میشــوند.

اســتانداردهای روش مبتنیبــر توصیــف دقیــق و واقعــی از

آســتانههای از پیــش تعیینشــده ،تدوینشــده و

بــه مقیاسهــای وصفــی (ترتیبــی) ،تجمیــع تمامــی

روشهــا هســتند و بهگونـهای مــورد اســتفاده قــرار میگیرند

اســتانداردهای تعریفشــد ه از قبــل بــرای محصــوالت،

انتظــار را داشــتهباشــند .در واقــع ،ایــن نــوع اســتاندارد

 .cاســتانداردهای ســازگاری و واســط ،14کــه شــرایط فنــی

کــه فراینــد یــا موضــوع موردنظــر همــان ویژگیهــای مــورد

خدمــات و امنیــت تعلــق دارد.

بســیار تفصیلــی اســت و اغلــب شــامل فهرســتی از جزئیاتــی

موردنظــر را بهمنظــور دســتیابی بــه تعاملپذیــری 15فنــی

کــه در ســاختوتولی ِد فراینــد یــا موضــوع تعیینشــده

فــورای ( )1993ایــن طبقهبنــدی را تنهــا بــا حفــظ

اســتانداردها ،بهویــژه موضــوع اســتانداردهای مبنــا،

کــرد .بــرای انجــام ایــن کار ،وی دســتهی ســوم طبقهبنــدی

کارنمــود ،8مبتنــی بــر تعییــن ویژگیهــا و الزامــات کارنمــو ِد

میتواننــد بــه میــزان قابلتوجهــی ارزش محصــوالت را در

از ســاختارهای داخلــی آنهــا یــا دســتورالعملها بــرای

همــهی آنچــه کــه بــه اقتصــاد شــبکه مربــوط میشــود.

دربــارهی تمامــی ویژگیهــای فنــی اســت و همـهی اجزائــی

فراینــد یــا موضــوع موردنظــر ،بــدون ارائـهی توصیــف دقیقی

اســتانداردهای ســازگاری و کیفیــت بازنگــری و منطبــق

دیویــد را بهطــور کامــل اخــذ کــرد .اســتانداردهای ســازگاری
ارتبــاط بــا فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و بهطــور کلــی

دســتیابی بــه نتایــج مــورد انتظــار هســتند .ایــن رویکــرد

بهمنظــور گســترش تأمیــن خروجیهــای مکمــل افزایــش

( )CEN, ISOارائهشــده ،آزادی عمــل کامــل را بــه

یادگیــری و نگهــداری و تعمیــر شــود :افزایــش درجــهی

کــه بــا کمــک نهادهــای استانداردســازی بینالمللــی
تولیدکننــدگان روشهــا میدهــد و مزیــت عمــدهی آن ایــن

اســت کــه موجــب محدودیــت در مســیر فناورانــه یــا فراینــد
نــوآوری نمیشــود.

دهــد و همچنیــن موجــب صرفهجویــی در هزینههــای
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واژهشناســی و آزمــون یــا تحلیــل هســتند .اســتانداردهای
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نقــش دارنــد بایــد الزامــات آن را بــرآورده نماینــد .ایــن

یــا محصولــی تنظیــم میکنــد.

ســازگاری و ارزش ذاتــی محصــوالت بهعنــوان اثــرات

خارجــی شــبکه رخ میدهــد (کاتــز و شــاپیرو1992 ،17؛
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شــاپیرو ،واریــان .)1999،
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ت و هــم در میــزان مصــرف کاال در
مــواد هنــگام ســاخ 

حامــل اطالعــات در نظــر گرفتــه شــود کــه موجــب

کــه اســتانداردهای باصرفــه هــم میتواننــد در صرفهجویــی

اســاس کــه یــک اســتاندارد میتوانــد در ابتــدا بهعنــوان

سرتاســر چرخـهی عمــر آن همچنیــن مرحلـهی وارهایــی و

توانمنــدی و فراهمشــدن مــوارد زیــر میشــود:

بــا جزئیــات بیشــتر ،دیویــد 10در ســال  1987یــک مقیــاس

-ایجاد کمینه آستانههای کیفیت.

آنهــا ارائــه داد .بااینحــال ،توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم

میشــوند ،کارنمــود و کیفیــت آنهــا تحقــق یافتــه و

کنارگــذاری ،9مداخلــه کــرده و نقــش ایفــا کننــد.

ارزشــی را بــرای تمایــز اســتانداردها مطابــق بــا کارکــرد

 -شناسایی یک خصوصیت در میان گروهی از ویژگیها،

بــا ایــن اســتانداردهای کیفیــت ،محصــوالت شناســایی

اســت کــه نوعشناســی تعریفشــده توســط مؤلــف،

ارزشیابــی آنهــا قابــل پیشبینــی میشــود .ایــن موضــوع،

متعلــق بــه دســتههای متعــدد و چندگانــه باشــند .در میــان

میکنــد (فــورای .)1993 ،مزیــت چنیــن اســتانداردهایی

منحصربهفــرد نبــوده و ممکــن اســت برخــی اســتانداردها
اســتانداردهای فنــی تمایزهــای زیــر را مطــرح کــرد:

پیشبینــی بهتــر هماهنگــی فعالیتهــای صنعتی را تســهیل
ارائـهی برخــی اطالعــات بــه کاربــران بالقــوه اســت کــه برای

 .aاســتانداردهای مرجــع 11یــا اســتانداردهای تعریــف 12تحت

خریــد از بــازار بایــد متحمــل هزینههــای قابلتوجهــی

بــر اســتانداردهای وزن ،انــدازه ،ابعــاد و واژهشناســی 13داللــت

و اســتقرار اســتانداردها زمانــی بیشــترین اهمیــت را دارد کــه

 .bاســتانداردهای کارنمــود و کیفیــت ،کــه براســاس

قابلتوجــه نتوانــد هم ـهی اطالعــات مربــوط بــه کاالهایــی

یــک مقیــاس عــددی در اندازهگیــری اســت .ایــن دســته

دارد.

15. interoperability
16. D.Foray
17. Katz and Shapiro
18. Varian

بــرای پایــش کفایــت مطلوبیــت مــورد انتظــار شــوند :تدویــن
یــک کارگــزار اقتصــادی بــدون متحملشــدن هزینههــای

10. P.A.David
11. reference standards
12. Definition Standards
13. terminological standards
14. interface and compatibility standards

5. Means Standards
6. performance
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استانداردسازی چگونه میتواند از تولید و انتشار نوآوریهای با صرفه حمایت کند؟

از طریــق ایــن (اولیــن) نوعشناســی ،مشــاهده میشــود

بهعبــارت دیگــر ،وی دو دســتهی اول را ادغــام کــرد بــر ایــن

را کــه ممکــن اســت بــا ســایر کارگــزاران مبادلــه شــوند،

 .)2016بااینحــال ،میتــوان بــه برخــی از ویژگیهایــی

خدمــات تولیــد میشــود را جــذب و درونیســازی نمایــد

نــوآوری باصرفــه مــورد بررســی قــرار میگیرنــد:

و همچنیــن فرایندهایــی کــه از طریــق آنهــا آن کاالهــا و

استانداردسازی چگونه میتواند از تولید و انتشار نوآوریهای با صرفه حمایت کند؟

(دیویــد.19)1987 ،

همچنیــن مشــاهده میشــود کــه بــه لحــاظ اعتبــار
کــرده و بدینترتیــب موجــب کاهــش هزینههــای

• طراحی ساده و پیچیدگی فناورانهی کم،

شــوند .همانگونــه کــه در ادامــه توضیــح داده خواهــد

مــدون،

راهکارهــای فنــی ،اســتانداردها میتواننــد ایجــاد اعتمــاد

مبادلــه بهمنظــور بــرآوردن الزامــات نــوآوری باصرفــه
شــد ،تدوینوتوســعهی ن ُرمهــا و الزامــات وا ژهشناســی،

راهنماهــای روششناســی و صــدور یــک گواهینامـهی ویــژه
بــرای نــوآوری باصرفــه میتوانــد بــه افزایــش انتشــار یــک

رویکــرد جدیــد در پژوهشوتوســعه ،توجــه بــه صرفهجویــی
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• ساختهشدن با مواد اولیهی محلی و ارزان،
• محتــوای فنــی پاییــن ،ارتبــاط نداشــتن بــا تولیــد دانــش
• ســهولت در کاربــرد بــرای همــه ،حتــی افــراد آمــوزش

ندیــده،

• قابل اعتماد و سهولت در تعمیر،

• توانمنــدی کارکــردن در محیطهــای متخاصــم یــا ضعیــف

مشــابه بــا آنچــه کــه بهتازگــی در کیفیــت تولیــد (بــا

(ریس ـکهای بهداشــتی ،گردوغبــار ،ذخیــرهی آب و نیــروی

 )ISO 9000یــا مســئولیت اجتماعــی ســازمانی (راهنماهــای

• گرایــش بــه نیازهــای قاعــدهی هــرم بــدون هیچگونــه

 )26000وجــود دارد.

• تجدیدپذیری در پایان چرخهی عمر مفید.

اســتانداردها و گواهینامههــای خانــوادهی اســتانداردهای

بیقاعــده ،زیرســاختهای ضعیــف و ،)...
کارکــرد اضافــی،

پرسشــی کــه در ایــن مقالــه در پــی یافتــن پاســخ آن

یــک مثــال جالــب از تاریــخ بریتانیــا در شــرایط اقتصــادی

روشــی مشــابه ،تولیــد و انتشــار نوآوریهــای باصرفــه را

معرفــی میکنــد .هنگامیکــه اغلــب مــواد اولیــه بــا کمبــود

هســتیم ایــن اســت کــه آیــا استانداردســازی میتوانــد بــا

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

• هزینهی پایین و مقرون بهصرفه،
• هزینهی پایین برای کاربرد،

روششناســی  SDو ســپس خانــوادهی اســتانداردهای ISO
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اشــاره کــرد کــه بهعنــوان مــوارد مرتبــط و یــا بخشــی از

ویــژه در جنــگ جهانــی دوم ،اســتانداردهای صرفهجویــی را

پشــتیبانی نمایــد و چگونــه بــه بهتریــن صــورت میتوانــد

موجــودی مواجــه شــد و یــا در اولویــت مصــرف نیروهــای

یــا تدویــن خانــوادهی جدیــدی از اســتانداردهایی بــا رویکــرد

 )CC41( 41کــه هــدف آن ایجــاد محدودیتهــای

از طریــق گســترش دامنـهی کاربــرد اســتانداردهای موجــود

ارتشــی بــود ،دولــت مقرراتــی را بــا عنــوان لبــاس غیرنظامــی
22

صرفهجویــی ،ســازماندهی شــود .ایــن مقالــه شــامل

ســختگیرانه در کمیــت و کیفیــت منســوجات بـهکار رفتــه

موجــود در اســتانداردهای فنــی (و گواهینامههــا) کــه

کــم و قیمتهــای باالتــر محصــوالت گرانبهــا بــود كــه

دو بخــش اســت :در اولیــن بخــش روشهــای مختلــف

میتوانــد بنگاههــا را بــه ســوی صرفهجویــی هدایــت

کنــد ،بیــان میشــود و در بخــش دوم رابطــهی شــرح

جزئیــات مجموعــهی خاصــی از اســتانداردهای مرتبــط بــا

صرفهجویــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

نوآوری باصرفه و استانداردهای فنی

در تهیــهی لباسهــا و اجتنــاب از مواجهــه بــا عرضــهی
ميتوانــد بــراي روحي ـهي عمومــي مخــرب باشــد (باتــی ،
23

ِونت ِرســکا .)2013 ،24طبــق مقــررات ،اســتفاده از مــواد ویــژه

ماننــد پشــم یــا مــواد شــیمیایی ممنــوع شــده بــود ،در میان
ســایر شــرایط ،محدودیتهایــی بــرای تعــداد دکمــه و یــا

جیــب لباسهــا تعییــن شــد .ایــن فــرض درنظــر گرفتــه
شــد کــه لباسهــا تــا جــای ممکــن دوام داشــته و مــورد

نــوآوری باصرفــه یــک مفهــوم نســبتاً جدیــد اســت و هنــوز

اســتفادهی مجــدد قــرار گیرنــد .ایــن مقــررات بــا موفقیــت

توجــه بــه نظریـهی نــوآوری ،جایــگاه نــوآوری باصرفــه ()FI

لــوازم منــزل توســعه یافــت .ایــن موضــوع بــا پذیــرش

تعریــف دقیــق و جامعــی بــرای آن ارائــه نشــد ه اســت .بــا

چشــمگیری مواجــه شــد و ســپس در زمینــهی تولیــد

همچنــان مــورد مناقشــه اســت (هادویــل ،20لــو بــاس،21

عمومــی گســتردهای روبـهرو شــد و طراحــان و عمــوم مــردم

23. Bhatti
24. Ventresca

19. David
20. Haudeville
21. Le Bas
22. Civilian Clothing 41

بــر ســر نــوآوری در صرفهجویــی بــا یکدیگــر بــه رقابــت

میشــوند و ماننــد یــک جعبهابــزار تعاملپذیــری بــا ســایر

میپرداختنــد .وزارت اقتصــاد و تجــارت بریتانیــا ایــن قوانیــن

انــواع تجهیــزات مرتبــط را فراهــم میکننــد.

کاهــش هزینــه در نــوآوری باصرفــه ،بــه معنــی کاهــش

اســتانداردهای اجبــاری و اســتانداردهای شــامل خطــوط

وضعشــده را تــا ســال  1952ادامــه داد.

همچنیــن ،بــرای دســتیابی بــه هــدف ،تمایــز مناســبی بیــن
29

کیفیــت و یــا عملکــرد نامرغــوب نیســت .در اصطــاح

راهنمــای ســاده وجــود دارد .در اولیــن مــورد ،اســتانداردها

یــک مفهــوم مرتبــط ابــداع شــدهاســت ،هزینـهی پاییــن بــر

ن میتوانــد بهعنــوان
و نقــض و رعایــت نکــردن الزامــات آ 

نــوآوریِ بــا صرفــه بهطــور معمــول حــول راهکارهــای

در محیــط کار و یــا قوانیــن مربــوط بــه رعایــت اصــول

معمــاری کــه موجــب کاهشــی چشــمگیر در هزینههــا

از اســتانداردها تعلــق دارنــد .ســایر انــواع اســتانداردها الزامآور

نــوآوری فراگیــر 25کــه توســط ماشِ ــلکار )2014( 26بــرای
ی مقرونبهصرفــه 27داللــت دارد.
تعالــ 

از میــان ســایر منابــع ،اطالعــات مــدون و مســتندات

استانداردســازی شــکل بگیرنــد .بهعــاوه ،گواهینامههــا
ایــن اطمینــان را ایجــاد میکننــد کــه ویژگیهــای حقیقــی

محصــول در راســتای خــواص بیانشــدهی حاصــل از فراینــد
تولیــد (اســتانداردهای فراینــدی) و یــا خــواص فیزیکــی آنها

تعالــی مقرونبهصرفــه
(اســتانداردهای کیفیــت) هســتند.
ِ

میتوانــد از طریــق الکتروکاردیوگــرام قابلحمــل)ECG( 28
ایجادشــده توســط ( GEجنــرال الکتریــک) بــرای بــازار

بهداشــتی در صنعــت فــرآوری مــواد غذایــی بــه ایــن دســته

نیســتند ،امــا چارچوبــی را ارائــه میدهنــد کــه میتــوان از
آن بهعنــوان بهتریــن شــیوهی انجــام کار اســتفاده کــرد.

ایــن اســتانداردها بهعنــوان مرجــع بــهکار میرونــد و

بنگاههــا میتواننــد بهمنظــور دســتیابی بــه تصویــر بهتــر

و بهبــود جایــگاه بــازار خــود ،خــود را بــا ایــن اســتانداردها
انطبــاق دهنــد.

استانداردســازی تأثیــر دوگان ـهای روی نــوآوری دارد .از یــک
طــرف ،بهتریــن تجــارب را در لحظ ـهی رخــداد آن ،مــدون

روســتایی کــه بــه اینگونــه تجهیــزات دسترســی نداشــتند

فناورانــه نقــش دارنــد و اتخــاذ راهکارهــای کارآمــد را بــرای

واقــع شــدهاند ،طراحــی شــد .اولیــن مــدل کــه MAC 400

میدهنــد .بــه عبــارت دیگــر ،اســتانداردها در انتشــار دانــش

بســیاری از شــرکتها تســهیل میکننــد .براســاس نــوع
کسـبوکار ،وزن مربــوط بــه هــر یــک از ایــن دو تأثیــر ممکن

نــام داشــت ،بــا هزینههــای کمتــر از یکدهــم محصــوالت

اســت متفــاوت باشــد .بــرای صنایعــی بــا چرخههــای کوتــاه

کــه در هندوســتان بهطــور انفــرادی کار میکردنــد ،مقــرون

اقتصــاد بهصــورت کلــی ،اســتانداردها بــه احتمــال زیــاد

موجــود بــه خوبــی کار میکــرد و حتــی بــرای پزشــکانی

بهصرفــه بــود و کارنمــود بهتــری داشــت کــه هماکنــون در

فناورانــه ،اثــر ترمــز 31ممکــن اســت غالــب باشــد ،امــا بــرای

اثــر مثبتــی بــر ســرعت نــوآوری دارنــد .بالینــد،)2006( 32

سرتاســر جهــان و در کشــورهای توســعهیافته هــم عرضــه

ـی اســتانداردهای فنــی
مطالبــی در مــورد بهــرهوری اجتماعـ ِ

کارکــرد نوآوریهــای باصرفــه بیشــتر از محصــوالت موجــود

از آنجــا کــه بهطــور معمــول ،نــوآوری باصرفــه در صنایعــی

میشــود .در ایــن مــورد جالــب اســت توجــه شــود کــه
قبلــی اســت ،بهطــوری کــه نــوآوری باصرفــه میتوانــد بــا
اتــکا بــر باتریهــای خــود کار کنــد و نیــازی بــه منبــع
تغذی ـهی معینــی نــدارد.

ارائــه بیــان کــردهاســت.

کــه دارای رقابــت فناورانـهی ســطح بــاال هســتند و تغییــرات
محصــول در آنهــا بــا ســرعت بیشــتری اتفــاق میافتــد ،رخ

نمیدهــد و یــا هنگامــیکــه در ایــن صنایــع رخ میدهــد،

در مثــال  ،ECGاســتانداردهای فنــی بــرای طراحــی نوآوری،

شــامل ایــن نــوع از رقابت نیســت؛ اثــر ترمـ ِز استانداردســازی

 .30گاهي اوقات اتفاق ميافتد كه تدوين قبل از موعد موجب قطع مسير رقابت فناورانه
شده و رسيدن به راهکارهای فني و کارای بيشتر را مختل ميكند و موجب قفلشدگی
اقتصاد روی بهترین راهکار فرعی ميشود.
31. Brake effect
32. Blind

25. inclusive innovation
26. Mashelkar
27. affordable excellence
28. Portable Electrocardiogram
29. Compulsory Standards

مبتنیبــر فنــاوری در دســترس مــورد اســتفاده تدویــن

نبایــد غلبــه کــرده و چیرگــی داشــته باشــد و میتــوان

استانداردسازی چگونه میتواند از تولید و انتشار نوآوریهای با صرفه حمایت کند؟

روســتایی هندوســتان بــه تصویــر کشــید ه شــود .خانــوادهی

و اغلــب در درمانگاههــا و بیمارســتانهای مراکــز شــهری
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میکنــد 30اســتانداردها تنــوع فناورانــه را محــدود کــرده و

انگیــزهی جســتجو بــرای جایگزینهــای فناورانــه را کاهــش

 MACدر ســال  2005بــرای تأمیــن نیازهــای جوامــع

سال ششم -شماره  - 4پیاپی  - 22زمستان 1395

میشــود ،شــکل میگیــرد .راهکارهــای فناورانــه میتواننــد

یــک اقــدام غیرقانونــی درنظــر گرفتــهشــود .مقــررات ایمنــی
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

فناورانـهی موجــود بــا انتخــاب یــک یــا چنــد کارکــرد و یــک

بایــد توســط کارگــزاران اقتصــادی مــورد توجــه قــرار گیرنــد

انتظــار داشــت کــه استانداردســازی میتوانــد تــا انــدازهای

کــرد ( َولــف .)2010 ،ماهیــت مدونشــدهی اســتانداردها،

باشــد .استانداردســازی ممکــن اســت در مراحــل مختلــف

دربــارهی راهکا رهایــی فراهــم میکنــد کــه میتواننــد بــدون

چارچوبــی از دانــش فناورانــه (لینــک ،تاسِ ــی)1987 ،

استانداردسازی چگونه میتواند از تولید و انتشار نوآوریهای با صرفه حمایت کند؟

اثــر محرکــی بــر پذیــرش و انتشــار نــوآوری باصرفــه داشــته

سال ششم -شماره  - 4پیاپی  - 22زمستان 1395

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
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34

مفهومســازی ،طراحــی و تولیــد ( َولــف 33)2010 ،یــک

هزینــه و یــا بــا هزینههــای بســیار پاییــن عمــل کننــد.

باشــد.

تضمیــن تعاملپذیــری (اســتانداردهای ســازگاری )35و نیــز

اســتانداردها بــه معنــی تدویــن دانــش موجــود ،بهعنــوان

محصــول یــا فراینــد جدیــد در کنــار صرفهجویــی اثرگــذار

بــرای تحقــق نــوآوری و حتــی باصرفهبــودن ،کمینــه

بهعنــوان مدرکــی بــرای کارنمــو ِد مطلــوب (گواهینامــه)

اســت تــا بتــوان از ســاخت مجــدد آنچــه کــه اکنــون موجــود

بــرای خریــدار را محــدود میکنــد (هادویــلَ ،ولــف.)2004 ،

عمــل میکننــد کــه ریســک ناشــی از اطالعــات ناقــص

مجموعـهای از ویژگیهــای فناورانـهی تثبیتشــده موردنیــاز
اســت و یــا نادیدهگرفتــن کیفیــت ،ایمنــی یــا الزامــات
تعاملپذیــری در توســعهی مفهــوم محصــوالت پیشــگیری

ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﺪﻧﻪي ﮐﻠﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ

داﻧﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد

ﺗﻮزﯾﻊ در ﺑﺎزار

ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ،
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺳﺎزﮔﺎري

ﺗﻮﺳﻌﻪ ،آزﻣﻮن

ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ،
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺳﺎزﮔﺎري

اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎزار

اﺧﺘﺮاع

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي

شكل  :1مدل استانداردهاي فني و زنجيرهی ارتباطات داخلی آن
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در حــال حاضــر شــرکتها بــا مجموعههــای مختلفــی

بنابرایــن ،پرســش حاضــر ،بهجــای اســتفاده از اســتانداردهای

صرفهجویــی در ارتبــاط اســت .ایــن موضــوع شــامل

اســتانداردهای جدیــد بهویــژه در صرفهجویــی اســت.

از اســتانداردهای فراینــد کار میکننــد کــه بــا مفهــوم

گواهینامههــای ،ISO 9000 :مربــوط بــه کیفیــت فراینــد

یــا محصــول؛  ،ISO 50001مدیریــت نظامهــای انــرژی؛

موجــود از خانوادههــای مختلــف ،مســتلزم تدویــن

از اصول صرفهجویی ،میتوان سه بعد استخراج کرد:

* جســتجو بــرای صرفهجویــی و اقتصــا ِد منابــع ،اســتفاده

 ،ISO 14000بــرای مدیریــت زیســتمحیطی؛ و یــا

از مــواد محلــی و ارزانقیمــت ،هزینــهی پاییــن مصــرف

بــه شــرکتها و ســازمانها بــرای انطبــاق بــا اصــول

بازیافــت قطعــات و اجــزا هنگامیکــه محصــوالت غیرقابــل

راهنمــای  ISO 26000کــه روشهــای مختلفــی را

مســئولیتپذیری اجتماعــی ارائــه میدهــد .بخــش بعــدی
در مــورد ایــن موضــوع و ســایر اســتانداردهای مرتبــط بــا

مفهــوم صرفهجویــی بحــث میکنــد.

بهسوی خانوادهی جدیدی از استانداردها؟

هماکنــون مجموعــهی بزرگــی از اســتانداردهای موجــو ِد

مربــوط بــا چندیــن جنبــ ه از صرفهجویــی وجــود دارد.

و امــکان تعمیــر و افزایــش عمــر مفیــد محصــول ،امــکان
اســتفاده هســتند و غیــره .همــهی ایــن مــوارد میتواننــد

بــا بــه کمینــه رســاندن اثــرات زیس ـتمحیطی نــوآوری در
ارتبــاط باشــند .در ایــن زمینــه خانــوادهی اســتانداردهای

 ISO 14000کــه درخصــوص مدیریــت زیســتمحیطی
هســتند ،وجــود دارد .ایــن اســتانداردها مــوارد زیــادی را

شــامل تمــام چرخ ـهی عمــر محصــول تــا وارهایــی نهایــی
آن ،پوشــش میدهنــد ( .)ISO 14040همچنیــن ،برخــی

33. Wolff
34. Link, Tassey
35. Standards of Compatibility
 .36اقتباس از ب ِن ِزچ ( ، )Benezech, 1995نقش مفهوم استانداردهاي فني براي تجزيهوتحليل انتشار فناوری ،رسالهي دكتری در اقتصاد ،دانشگاه ِرن ِس .I, p.234

جنبههــا مربــوط بــه کارایــی در مصــرف انــرژی میتوانــد از
طریــق اســتانداردهای نظــام مدیریــت انــرژی پوشــش داده

شــود (.)ISO 50001

* یــک مزیــت در اســتطاعت مالــی و ارائ ـهی خدمــات در
37

ـدن گروهــی از متخصصان
اولیــن مســئله ،امــکان گردهــم آمـ ِ
بهصــورت کمیتههــای فنــی اســت کــه در ســایر زمینههــای

استانداردســازی وجــود دارنــد .ایــن موضــوع نبایــد خیلــی
دشــوار باشــد .درحــال حاضــر ،ظرفیتهــای تخصصــی در

بزرگتریــن بــازار ممکــن ،شــامل  BOPاز طریــق قیمــت

مجــاورت کمیتههــای فنــی ،ماننــد  ISO TC 207بــا موضوع

جنبههــا بــا مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکت ()38CRS

نــوآوری ISO PC 277 ،بــا موضــوع خریــد پایــدار و یــا

پاییــن ،کانالهــای بازاریابــی و یــا بســتهبندی مناســب .ایــن
در ارتبــاط اســت و بهوســیلهی اســتانداردهای خانــوادهی

کــه در اینجــا فقــط بــه ذکــر چنــد مــورد ،بســنده شــد .در

همیــن زمــان ،بســیاری از شــرکتها شــامل تولیدکننــدگان

خطوطراهنمــا را بــا درجههــای متفاوتــی پذیرفتــه و از

بزرگــی ماننــد رنــو ،40جنــرال الکتریــک ،41و یــا زیمنــس،42

اســتفاده میکننــد.

مــیرود کــه بــه مشــارکت در چنیــن فراینــدی و تأمیــن

آنهــا بهعنــوان بخشــی از راهبــرد روابــط عمومــی خــود

عالقـهی خــود را بــه نــوآوری باصرفــه نشــان دادنــد و انتظــار

* انتخــاب ســهولت اســتفاده ،توانمنــدی 39و ظرفیــت

منابــع مالــی موردنیــاز تمایــل داشــته باشــند؛ همانگونــه

کشــورهای درحــال توســعه بســیار مناســب اســت .چنیــن

توســط طرفهــای ذینفــع پشــتیبانی میشــود.

مخصــوص نــوآوری باصرفــه باشــد و از نظــر مــا بهطــور

اندازهگیــری و پایــش صرفهجویــی اســت .بــرای قلمروهــای

کارکــردن در محیطهــای ضعیــف ،کــه بــرای بازارهــای

بهنظــر میرســد کــه جنبــهی ســوم میتوانــد بیشــتر
کامــل در نظــام استانداردســازی موجــود بــه حســاب میآیــد.

ممکــن استانداردســازی
پرسشــی دربــارهی کاربردهــای
ِ

کــه میدانیــم فعالیــت استانداردســازی بهطــور کامــل
مســئلهی دوم در ارتبــاط بــا شــاخصهای مربــوط بــه

تحــت پوشــش حفاظــت زیسـتمحیطی یــا  ،CSRهماکنــون

و یــا بــا گســترش قلمــروی موجــود مرتبــط پوشــش داده

شــده اســت ،امــا رعایــت صرفهجویــی مشــکلتر بهنظــر

از مــواد کمتــر ،از طریــق نبــوغ و خالقیــت بشــر میســر

میرســد .برنام ـهی زیس ـتمحیطی ســازمان ملــل متحــد ،
43

مربــوط بــه اثــرات زیســت محیطی و از ســوی دیگــر از طریق

مجموعــهی بــا ارزشــی از دادههــا را جمــعآوری کــرده

اجتماعــی شــرکت.

اســتفاده قــرار گیــرد ،امــا نمیتوانــد راهکارهــای بســیار آماده

تدویــن و توســعهی خطــوط راهنمــای مســئولیتپذیری

اســت کــه میتوانــد بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف مــورد

خانــوادهی جدیــدی از اســتانداردها ،مزیــت انعطافپذیــری

بــرای مســئلهی اندازهگیــری و پایــش ارائــه دهــد .فضــای

مهــم در مباحــث زیســتمحیطی یــا مســئولیتپذیری

ایجــاد و اســتقرار چنیــن شــاخصهایی وجــود دارد و ایــن

مقطعــی ،صرفهجویــی همچنیــن میتوانــد موجــب

در ادبیــات بازاریابــی ،جایــی کــه شــاخصهای چندگان ـهی

را در ســایر اســتانداردهای فنــی وارد نمایــد .در ایــن زمینــه،

میتــوان ایــن گرایــش را مشــاهده کــرد.44

بیشــتری دارنــد و صرفهجویــی را بهعنــوان یــک موضــوع
اجتماعــی شــرکت ،درنظــر میگیرنــد .در یــک دیــدگاه

شــکلگیری اصــول جدیــدی شــود کــه موضوعاتــی جدیــد

فــراوان و کافــی بــرای کارکــردن گروههایــی بــا هــدف
موضــوع بایــد یکــی از مهمتریــن وظایــف پیــشرو باشــد.

صرفهجویــی بــرای محصــوالت منتخــب ،ایجــاد میشــوند،

صرفهجویــی میتوانــد هماننــد ایمنــی یــا کارایــی ،یــک

مســئلهی ســوم ،مربــوط بــه ویژگیهــا و مشــخصههای

نوبــهی خــود چندیــن مســئله را مطــرح میکنــد.

انگلســتان یــا ایــاالت متحــده میتــوان دیــد ،ممکــن اســت

ورودی بــرای فراینــد استانداردســازی باشــد .ایــن امــر بــه
41. GE
42. Siemens
43. United Nations Environment Program
44. Lastovicka et al., 1999

صرفهجویــی اســت .آنچــه کــه از باصرفهبــودن در
37. affordability
38. Corporate Social Responsibility
39. robustness
40. Renault

استانداردسازی چگونه میتواند از تولید و انتشار نوآوریهای با صرفه حمایت کند؟

بــرای ابعــاد مختلـ ِ
ـف بــاال در صرفهجویــی ،وجــود نــدارد .امــا

شــود :بهعبــارت دیگــر بــا گســترش دامنـهی اســتانداردهای
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چنیــن شــاخصهایی موجــود اســت و درحــال حاضــر مــورد

اســتفاده قــرار میگیــرد .بــااینکــه ظرفیــت تولیــد بیشــتر

میتوانــد بهعنــوان یــک قلمــروی جدیــد از استانداردســازی
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پوشــش داد ه میشــود .اغلــب شــرکتهای موفــق ،ایــن

 CEN TC 389بــا موضــوع مدیریــت نــوآوری وجــود دارد،
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 ،ISO 26000از خانــوادهی اســتانداردهای غیراجبــاری

حفاظــت محیطزیســت ISO TC 279 ،بــا موضــوع مدیریــت

بــا آنچــه کــه در هندوســتان یــا بوتســوانا یافــت میشــود،

موضوعــات مربــوط بــه صرفهجویــی شــکل گیــرد.

اولیــن مــورد ،خطــوط راهنمــای صرفهجویــی هســتند کــه

نتیجهگیری

ی غیرضــروری ،کارکردهــای زائــد،
جایــی کــه پیچیدگــ 

مواجــه هســتند و درآمــد ســرانهی آنهــا در آینــدهای قابــل

متفــاوت باشــد .دو پاســخ بــرای ایــن مســئله وجــود دارد.

استانداردسازی چگونه میتواند از تولید و انتشار نوآوریهای با صرفه حمایت کند؟

اغلــب بــرای کشــورهای توســعهیافته موردنیــاز اســت؛

پژوهشوتوســعهی اضافــی و هزینههــای بازاریابــی در طــی

دهههــای اخیــر افزایــش چشــمگیری داشــتهاســت ،و
و طاقتفرســا بــرای دســتیابی بــه فناوریهــای جدیــد و

طوالنــی دوام داشتهباشــد .مصرفکننــدگان ،بیــش از

ایــن هزینههــا بهســختی از طریــق تالشهــای پیوســته
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نیســت کــه ایــن وضعیــت میتوانــد بــرای مدتزمــان

پیشــرفته جبــران میشــود .ایــن کشــورها تشــابهات زیــادی

گذشــته بــه محصــوالت قابلاطمینــان و هزین ههــای پاییــن

میگذارنــد .کشــورهای درحال توســعه و اقتصادهــای نوظهور

حمایــت از صرفهجویــی و بــا مفهــوم مصــرف کاهشــی یــا

را نشــان میدهنــد و تجــارب یکســانی را بــه اشــتراک

جــذب میشــوند .همزمــان ،یــک مکتــب فکــری نیــز در

نیــز بــه ســهم خــود ،هنــوز در یــک وضعیــت کمیابــی

ل گرفتــه
رشــدزدایی در کشــورهای بــا درآمــد بــاال شــک 

مشــهود و بدیهــی تبدیــل کــردهاســت .دومیــن پاســخ ایــن

التــوچ 48و ویــ ِو ِرت )2013( 49بیــن محققــان اصلــی ایــن

منابــع بهســر میبرنــد کــه صرفهجویــی را بــه موضوعــی

اســت کــه اســتانداردها بــرای اثربخــش بــودن الزم نیســت

اســت .پژوهشگرانــی چــون گادری ،45کایلــی ،46هام ِبــرت،47
پژوهــش در فرانســه ،از میــان جمعیــت شــهری و جــوان

کــه جهانــی و فراگیــر باشــند .ایــن موضــوع فضــای مناســبی

آن ،محبوبیــت و شــهرت قابلتوجهــی بهدســت آوردنــد .در

راهنمــای صرفهجویــی فراهــم کــردهاســت .صرفهجویــی

نیــز تحــت عنــوان «ضدمصــرف »50یــا «ضدمصرفگرایــی»51

مفهــوم مطلــق .بیشــتر اوقــات نیــاز اســت تــا بــه روشهــای

متخصصــان بازاریابــی ،یــک راهکار بــرای مقابلــه بــا کســالت

بــه خودیِخــود بیشــتر یــک مفهــوم نســبی اســت تــا یــک
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

پیشبینــی (درصــورت افزایــش بهطــور کلــی) بــا یــک
نــرخ کاهنــده افزایــش خواهــد یافــت .عالوهبرایــن ،بعیــد

بــرای ســازگاری و انطبــاق ملــی یــا منطق ـهای بــا خطــوط
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اقتصادهــای توســعهیافته در وضعیتــی بــا رشــد کنــد

بســیاری از کشــورهای توســعهیافته ،جنبشهــای مشــابهی
تأثیرگــذار هســتند .در ضمــن ،جالــب اســت کــه بدانیــم

غیراقتصــادی جایگزیــن بــرای انجــام کارهــا مراجعــه شــود و
همانطــور کــه قبـ ً
ا ذکــر شــد ایــن یکــی از مســائلی اســت

کــه بــا عنــوان «بــه انــدازهی کافی خــوب بــودن »52شــناخته

همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،بهنظــر میرســد کــه

صرفهجویــی اســت (چــوی .)2011 ،53بهعنــوان نتیجــهی

امکانپذیــر اســت .البتــه ،اغلــب ایــن مــوارد نمیتواننــد

باصرفــه در مقایســه بــا جایگزینهــای فاقــد صرفــهی

کــه در ایجــاد شــاخصها بــا آن مواجــه میشــویم.

خلــق مجموعـهی جدیــدی از اســتانداردها بــرای صرفهجویی
اجبــاری باشــند و بایــد بهصــورت خطــوط راهنمــا تدویــن

مصرفکننــدگان در کشــورهای ثروتمنــد پیشــنهاد کردهانــد،
میشــود و یــک نســخهی پیشــرفته بــرای کفایــت مناســب

ایــن اثــرات ترکیبــی ،ممکــن اســت جذابیــت محصــوالت
اقتصــادی حتــی در کشــورهای توســعهیافته افزایــش یابــد و

شــوند؛ ماننــد خطــوط راهنمــای ISO 26000کــه متعلــق

بهعنــوان یــک گزینـهی راهبــردی ســودمند بــرای بســیاری

اســت .تنهــا یــک مســئله در مــورد فرصتهــا وجــود دارد.

اقتصادهای نوظهور در سایر نقاط جهان ،دامنهی محصوالت

بــه اســتانداردهای مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکت
میتــوان انتظــار داشــت کــه اهمیــت نــوآوریِ باصرفــه کــه

از بازارهــا ارائــه شــود.

خود را متنوع کرده و در بسیاری از بازارها رقابتپذیرتر شدهاند.

بهــای بیشــتر ســاختاریافته موردنیــاز اســت،
بــرای چارچو 

نــوآوری باصرفــه میتوانــد بخشــی از یــک راهکار بــرای

بــا توســعهی خطــوط راهنماهــای نزدیــک بــه هــم بــرای

طریــق ایجــاد قــدرت خریــد بــرای مصرفکننــده ،بهعنــوان

شــرکت و یــا از طریــق ایجــاد یــک قلمــروی جدیــد بــرای

آیــد کــه میتوانــد تقاضــای داخلــی و نــرخ رشــد را از طریــق

در آینــده افزایــش خواهــد یافــت .ایــن موضــوع میتوانــد

حفاظــت زیســتمحیطی و مســئولیتپذیری اجتماعــی
50. Anti-consumption
51. Anti-consumerism
52. Premium Good Enough
53. Choi, 2011

یهای چندگانــ ه باشــد و ممکــن اســت از
ایــن دشــوار 
تهدیــدی بــرای موفقیــت اقتصادهــای توســعهیافته بهشــمار
45. Gadrey, 2010
46. A. Caille
47. M. Humbert
48. S. Latouche
49. P. Viveret, 2013

افزایــش رقابتپذیــری شــرکتها در بازارهــای جهانــی
پشــتیبانی نمایــد .اســتانداردها و محصــوالت اجبــاری از

کشــورهای ثروتمنــد در ســایر نقــاط جهــان ،ممکــن اســت با
موفقیــت کمتــر و کمتــری مواجــه شــوند .گرایــش بهســمت
نــوآوری باصرفــه ،میتوانــد موجــب بــاز مانــدن درهــا بــرای

مرجع:
• Haudeville, Bernard; Wolff, Dominique “How could
standardization support the production and diffusion of
frugal innovations?” Journal of Innovation Economics
.& Management – 3(2016):27-37

بازارهــای کمتــر مرفــه 54شــود .حتــی اگــر اهمیــت آن

بــه انــدازهی آنچــه کــه پراالهــاد 55بیــان میکنــد ،نباشــد،
بازارهــای ضعیــف میتواننــد رشــد کــرده و فرصتــی را ایجــاد
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تها
کننــد کــه قابــل چشمپوشــی نیســت .همچنیــن ،شــرک 
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بایــد در انتخــاب و طراحــی نوآوریهــایِ خــود و یــا در

کپیســازی آنهــا بــا جایگزینهــای باصرفــه بــا تمرکــز بــر
مشــتریان بیمیــل یــا ضعیــف ،تفکــر صرفهجویــی داشــته

باشــند .مجموعــهای از خطــوط راهنمــای پذیرفتهشــده بــا
انتشــار گســترده منابعــی را فراهــم کــرده و موجــب تســهیل
ایــن تحــول و گــذار میشــود ،ایــن موضــوع میتوانــد

بخشــی از یــک راهبــرد ملــی در وضعیتــی مشــابه باشــد و در
ارتبــاط بــا راهبــرد پویــای گــذار در بســیاری از کشــورها اجرا

شــود .بــا توجــه بــه ماهیــت آن ،تــاش بــرای صرفهجویــی
اجبــاری ،غیرضــروری اســت؛ امــا یارانههــا یــا معافیتهــای
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مالیاتــی موجــب ایجــاد انگیــزش میشــوند ،ماننــد آنچــه

کــه هماکنــون بــرای ذخیــرهی انــرژی و تولیــد انــرژی

استانداردسازی چگونه میتواند از تولید و انتشار نوآوریهای با صرفه حمایت کند؟

تجدیدپذیــر وجــود دارد .بههمیــن روش در بســیاری از

کشــورهای توســعهیافته ،راهبردهــای گــذار پویــا ،مســتقر و

پیادهســازی میشــود ،آنهــا میتواننــد راهبردهایــی بــرای

تبدیــل وضعیــت بــه صرفهجویــی مســتقر نماینــد .بدیهــی
اســت کــه استانداردســازی بخشــی از بســتهی انــرژی اســت.

مســئلهای کــه باقــی میماننــد و بــرای مطالعــات آتــی

پیشــنهاد میشــود؛ ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان بــرای
دســتیابی بــه بهتریــن عملکــرد ،اقداماتــی را ســازماندهی

کــرد.

54. less well-off markets
55. Pralahad

