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ایــن مطالعــه بــه بررســی ایــن موضــوع میپــردازد کــه چگونــه یــک تــاش استانداردســازی (بــرای مثــال هنگامیکــه
بنگاهــی اســتانداردها را بــرای دســتیابی بــه نــوآوری بیشــتر پیگیــری میکنــد) فرایندهــای مختلــف جســتجو و پژوهــش را
بهمنظــور دســتیابی بــه خروجیهــای دانــش و نــوآوری دربــر میگیــرد .بااســتفاده از مطالعـهی مــوردی وانــک 1در چیــن و بــه روش
اســتقرایی نشــان داده میشــود کــه چگونــه درجههــای مختلفــی از پیچیدگــی و تدویــن دانــش بــا هــم ترکیــب میشــوند تــا چهــار
نــوع از فراینــد جســتجو و پژوهــش (شــامل فعــال ،یکپارچــه ،غیرمتمرکــز و غیرفعــال) را تولیــد کننــد کــه منجــر بــه ایجــاد چهــار
نــوع از نتایــج نــوآوری (شــامل مــاژوالر ،رادیــکال ،تدریجــی و معمــاری) میشــود .2در ایــن پژوهــش نشــان داده میشــود زمانیکــه
فعالیــت استانداردســازی در یــک بنــگاه بــا درج ـهی باالیــی از دانــش مــدون همــراه باشــد ،نــوآوری تدریجــی و نــوآوری معمــاری
ی رادیــکال و مــاژوالر محــدود میشــود .همچنیــن ،بحــث میشــود کــه چگونــه تالشهــای
افزایــش مییابــد ،در حالیکــه نــوآور 
استانداردســازی میتواننــد منجــر بــه بــروز توانمنــدی نــوآوری شــوند و چگونــه تالشهــا و فعالیتهــای استانداردســازی میتواننــد
بــرای انــواع مختلــف فرایندهــای جســتجو و پژوهــش در بافتارهــای صنعتــی مختلــف مناســب باشــند.
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واژگان کلیدی:

تالش (فعالیت) استانداردسازي ،فرایند جستجو و پژوهش ،نوآوری ،دانش ،صنعت ساختمان.

 1مقدمه

ایــن مقالــه بــر ایــن موضــوع کــه چگونــه تالشهــای
استانداردســازی یــک بنــگاه بــر فرایندهــای جســتجو و

ش و خروجیهــای نــوآوری حاصــل از آن
پژوهــش دانــ 
تأثیرگــذار اســت ،تمرکــز دارد .استانداردســازی ،فراینــد

ایجــاد ،توســعه و پیادهســازی مشــخصههای مبتنــی بــر

اجمــاع نظــرات بنگاههــا ،کاربــران ،گروههــای ذینفــع و
دولتهــا میباشــد .اســتانداردهای حاصــل بــرای ارتقــای

ســازگاری ،تعاملپذیــری و کیفیــت بــکار میرونــد .یــک
مثــال ابتدایــی از استانداردســازی ،تنظیــم اندازههــای

رزوههایــی اســت کــه روی مه رههــا و پیچهــا وجــود دارد
کــه بــا فرایندهــای اســتاندارد میتــوان بهطــور مکــرر،
ایــن محصــوالت را بــر اســاس اســتانداردهای مشــخص بــا

کاربردهــای جهانــی تولیــد کــرد.

اســتانداردها را میتــوان از طریــق ســازمانهای
تدوینوتوســعهی اســتاندارد  3SDOو یــا بهطــور مســتقل،

* دانشآموختهی کارشناسی ارشد مدیریت شهری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
** دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

*** دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه مالک اشتر ،تهران ،ایران

مثــ ً
ا از طریــق بنگاههــای پیشــرو یــا بنگاههایــی کــه
جایــگاه مســلط و حاکمــی در بــازار دارنــد ،تدویــن و
مدیریــت کــرد .وقتــی بنگاهــی بــرای تولیــد یــک نــوآوری

از ســند اســتاندارد پیــروی میکنــد ،بــه ایــن عمــل «تــاش

(فعالیــت) استانداردســازی » گفتــه میشــود .بهطــور
4

مشــخص ،وقتــی کــه یــک بنــگاه ،در تدوینوتوســعهی
اســتانداردها بهمنظــور خلــق نوآوریهــای بیشــتر ،نقــش

رهبــری ایفــا میکنــد ،یک تــاش (فعالیــت) استانداردســازی

انجــام دادهاســت .بهعنــوان مثــال شــرکت گــوگل در زمــان

اکتســاب و توســعهی نوآوریهایــی بــرای سیســتم عامــل

تلفــن همــراه خــود بــهنــام اندرویــد  ،بهدنبــال یــک تــاش
5

استانداردســازی بــود.

پژوهشگــران معتقدنــد کــه استانداردســازی اثــرات
قابلتوجهــی بــر خلــق و انتشــار نوآوریهــا دارد .اگرچــه

پژوهشهــای پیشــین کــه رابطــهی بیــن استانداردســازی

و نــوآوری را بررســی کردنــد ،بــا هــم ســازگاری ندارنــد.
1. Vanke
 .2یک نوعشناسی متشکل از چهارنوع فرایند جستجو شامل فعال ،یکپارچه،
غیرمتمرکز و غیرفعال ارائه شدهاست
3. Standards Development Organizations
4. Standardization effort
5. Android

بهعنــوان مثــال ،برخــی مطالعــات درجایــی کــه

( )1991در یکــی از مطالعــات خــود بیــان میکنــد کــه

صنعــت را تغییــر دادهاســت ،رابط ـهی مثبتــی را بیــن ایــن

ســاختوتولیدی ،استانداردســازی میتوانــد موجــب تحقــق

معتقدنــد کــه استانداردســازی بهواســطهی جلوگیــری از

خدماتــی ممکــن اســت موجــب محــدود شــدن ارتبــاط بیــن

استانداردســازی موجــب انتشــار نوآوری شــده و ســاختارهای

دو گــزارش میکننــد ،درحالیکــه ســایر پژوهشگــران
خالقیــت و بــه تعویــق انداختــن دورهی رشــد میــان اختــراع
و تجاریســازی موفــق ،موجــب محــدود شــدن نــوآوری

میشــود .برخــی مطالعــات نیــز بــر رابطــهی نامعلــوم
بیــن نــوآوری و استانداردســازی اشــاره دارنــد .دامنپــور

در زمــان پیادهســازی و اســتقرار نــوآوری در یــک بافتــار
کنتــرل مدیریتــی شــود؛ امــا استانداردســازی در بافتــار

تولیدکننــده -مشــتری شــود .باوجود ایــن تناقضــات ،درک و

فهــم بهتــر نقــش و رابطـهی متقابــل بیــن استانداردســازی و
نــوآوری ،یــک فرصــت پژوهشــی مهــم اســت.

6

تاسی)2000( 7

تدوین زیاد ،پیچیدگی زیاد

ماژوالر /معماری /تدریجی /رادیکال

کانو)2000( 8

تدوین زیاد یا کم ،پیچیدگی زیاد

نظاممند /مستقل

تِدِر 10و همکاران ()2001

تدوین زیاد ،پیچیدگی زیاد

خدمات /فرایند

یو 11و همکاران ()2005

تدوین زیاد یا کم ،پیچیدگی زیاد

انتشار /سیستم /فرایند

رایسمان و سیمکو)2008( 12

تدوین زیاد ،پیچیدگی زیاد

انتشار /انباشتی

ل ِیپون ِن)2008( 13

تدوین زیاد یا کم ،پیچیدگی زیاد

بدون طبقهبندی

گروتنز)2009( 14

تدوین زیاد یا کم ،پیچیدگی زیاد

خارج به داخل /داخل به خارج /فرایند دوطرفه

ویاردوت)2010( 15

تدوین زیاد یا کم ،پیچیدگی زیاد

تدریجی /رادیکال

رایتا 16و همکاران ()2012

تدوین زیاد ،پیچیدگی زیاد یا کم

نوآوری مدیریت رادیکال /افزایشی

نارایانانا و ِچن)2012( 17

تدوین زیاد یا کم ،پیچیدگی زیاد

ماژوالر /معماری /تدریجی /رادیکال /محصول/
فرایند /نهادی /صنعتی /فناورانه

هایتون ِن 18و همکاران ()2013

تدوین زیاد یا کم ،پیچیدگی زیاد

بدون طبقهبندی

دولفسما و سِ ئو)2013( 19

تدوین زیاد ،پیچیدگی زیاد

گسسته /انباشتی

جائو 20و همکاران ()2014

تدوین زیاد یا کم ،پیچیدگی زیاد

انتشار /توانمندی

گروئسِ ر)2014( 21

تدوین زیاد یا کم ،پیچیدگی زیاد

سیستم /انتشار /تدریجی

لوپِز -ب ِرزوسا و گآوو)2014( 22

تدوین زیاد ،پیچیدگی زیاد

نوآوری جمعی

11. Yoo
12. Rysman and Simcoe
13. Leiponen
14. Grotnes
15. Viardot
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6. Damanpour
7. Tassey
8. Kano
9. Stand-alone
10. Tether
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21. Groesser
22. Lopez-Berzosa and Gaw

16. Wrighta
17. Narayanana and Chen
18. Hytonen
19. Dolfsma and Seo
20. Gao

9
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ش مدیریت
جدول  :1استانداردسازی و نوآوری در پژوه 

هــدف از ایــن پژوهــش کمــک بــه درک بهتــر چگونگــی

و آهوجــا )2002( 26بــر عمــق جســتجو و پژوهشهــا (کــه

یــک بنــگاه اســت کــه میتوانــد منجــر بــه مدیریــت

مجــدد قــرار میگیــرد) و قلمــروی جســتجو و پژوهــش

وینتــر )1982( 23کــه موجــب درک چگونگــی جســتجوی

تمرکــز داشــتند ،در حالــی کــه گریــو )2003( 27جســتجو
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جســتجوی دانــش مرتبــط بــا تالشهــای استانداردســازی

اثربخــش تــر نــوآوری شــود .بنابــر یافتههــای نلســون و

بنگاههــا بــرای دانــش (دانایــی) اســت و بــه مــا در توضیــح
رفتــار نوآورانــه کمــک میکنــد؛ چش ـماندازی ایجــاد کــرده

کــه بهطــور گســتردهای در مبحــث نــوآوری ب ـهکار م ـیرود.
بــرای مثــال ،روزن ُکــف و ن ِــرکار )2001( 24توصیــف کردنــد

کــه چگونــه یــک جســتجو و پژوهــش محلــی بــرای یافتــن
یــک راهکار ،بــا ب ـهکار بــردن دانــش موجــود بــا جســتجو و
پژوهــش غیرمحلــی در تضــاد اســت؛ یــا آنچــه کــه روزن َکف و
ن را یادگیــری اکتشــافی 25نامیدنــد .کاتیــا
آلمِیــدا ( )2003آ 

چگونــه دانــش موجــود بــه طــور عمیــق مــورد اســتفادهی

(دانــش گســتردهی جدیــد چگونــه کشــف میشــود)

و پژوهشهــای مســئلهدار را کــه بهواســطهی کارنمــود

28

پاییــن و جســتجو و پژوهشهــای ضعیفــی را کــه بهدلیــل

منابــع بیــش از حــد ایجــاد شــده ،بررســی کردهاســت.

عــاوه بــر اینکــه چگونــه تغییــرات در قلمــروی جســتجو
و پژوهــش میتوانــد بــر نــوآوری تأثیــر بگــذارد ،مطالعــات

هــم ،اهمیــت رویکردهــای مختلــف بــه جســتجو و پژوهــش
را برجســته کردهانــد.

اﺑﻌﺎد داﻧﺶ
اﻧﻮاع ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎي
ﻧﻮآوري
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ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ

ﺗﻼش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه
شکل  :1تالشهای استانداردسازی و ارتباط بین ابعاد دانش ،فرایندهای پژوهش و خروجیهای نوآوری

در مقابــل «هرمیســازی» 29یــک فراینــد جســتجو و پژوهش

مباحــث در چهــار بخــش ارائــه شــده اســت .ابتــدا ادبیــات

بخــش ســایر کارشناســان موردنظــر را میشناســند ،و بــرای

چگونــه ابعــاد مختلــف دانــش کــه در تــاش (فعالیــت)

مبتنــی بــر دیدگاهــی اســت کــه در آن ،کارشناســان یــک

استانداردســازی و نــوآوری مــرور میشــود تــا بفهمیــم کــه

شناســایی افــرادی کــه صفات نســبت داده شــدهی بیشــتری

استانداردســازی درونــی شــده اســت ،مــی توانــد بــر انــواع

هــرم» دارنــد ،ب ـهکار م ـیرود .عــاوه بــر ایــن ،فرایندهــای

همچنیــن ،روابــط بالقــوه ی بیــن ابعــاد مختلــف دانــش،

را بــه واســطهی «حرکــت رو بــه بــاال بــه ســمت رأس

مختلــف خروجــی هــای نــوآوری تأثیــر بگــذارد (شــکل .)1

جســتجو و پژوهــش برحســب میزانــی کــه شــرکای متحــد

فرایندهــای جســتجو و پژوهــش و خروجــی هــای نــوآوری

میــان دامنههــای مختلــف دانشــی ،پژوهــش میکننــد،

بررســی قــرار گرفتــه و ترســیم میشــود .در مرحلــه ی دوم،

پژوهــش را بــرای منابــع دانشــی هدفمنــد منتخــب از بــازار

تــاش استانداردســازی ،مطالعـهی موردی در شــرکت وانک

بهطــور مشــترک بــرای دســتیابی بــه دانــش جدیــد در

میتواننــد متفــاوت باشــند؛ و یــا فرایندهــای جســتجو و
محصــول ،علــم و تأمینکننــدگان بــهکارببرنــد.

27. Greve
28. Performance
29. Pyramiding
30. Vanke Co.,Ltd

ش استانداردســازی وجــود دارد ،مــورد
کــه در یــک تــا 
بــه منظــور بررســی و بــه ترســیم روابــط بیــن اجــزای یــک
30

کــه بزرگتریــن توســعه دهنــدهی امــاک مســکونی در چیــن
23. Nelson and Winter
24. Rosenkopf and Nerkar
25. Explorative Learning
26. Katila and Ahuja

اســت ،ارائــه میشــود .وانــک ،بــه مــدت تقریبـاً شــش ســال،

نظــارت دارد ،هدایــت و رهبــری شــود .همچنیــن ،میتوانــد

ســاختمان بــود .ایــن موضــوع بــه اســتانداردها و نوآوریهایی

نــوآوری هــای مرتبــط در فرایندهــا و محصــوالت خــود بــه

ش استانداردســازی در طراحــی مســکن و
عهــدهدار یــک تــا 
بــرای ســاخت و ســازهای انبــوه خــارج از محــدوده (معــروف

بهعنــوان “صنعتــی ســازی مســکن )”31شــد کــه از آن

توســط بنگاههــای خصوصــی کــه بــرای دســتیابی بــه
دنبــال استانداردســازی هســتند ،هدایــت و رهبــری شــود.

ایــن موضــوع «تــاش استانداردســازی» نامیــده میشــود.

زمــان تاکنــون توســط صنعــت ســاختمان چیــن مــورد

بــرای مثــال ،شــرکت گــوگل سیســتم عامــل اندرویــد را

چیــن تأثیرگــذار بــوده اســت .در مرحلــه ی ســوم ،دربــارهی

و مدیریــت و مشــاورههای حســابداری بــه مــرور زمــان،

پذیــرش قــرار گرفتــه و بــر سیاســتهای دولتــی مرتبــط

بــرای دســتگاههای ارتباطــات راه دور موبایــل توســعه داد

معمــاری ارائــه میشــود .در پایــان ،نتایــج بحثهــای

فرایندهــا بـهکار گرفتــه اســت :تدویــن و پیچیدگــی .تدویــن

مختلــف نــوآوری شــامل مــاژوالر ،رادیــکال ،تدریجــی و

نظــری و مفاهیــم عملــی پژوهــش ،ارائــه میشــود.

 2استانداردسازی و نوآوری در پژوهش مدیریت

استانداردســازی و نــوآوری دو بعــد دانــش را بــرای توصیــف

اشــاره دارد بــه درجـهای کــه دانــش میتوانــد مستندســازی
و منتقــل شــده یــا بــه اشــتراک گذاشــته شــود .چرخ ـهی

عمــر استانداردســازی و تغییــر فناورانــه بــه توضیــح چگونگی

بــا مطالعــهی ادبیــات پژوهــش کــه بــه بررســی رابطــهی

تغییــرات ســطوح تدویــن دانــش در استانداردســازی کمــک

اصلــی و پرتکــرار ،شناســایی شــده اســت :دانش درونی شــده

اولیــهی استانداردســازی ظهــور مییابــد ،هنگامیکــه

میــان استانداردســازی و نــوآوری مــی پــردازد ،دو زمینــه ی

در استانداردســازی و انــواع خروجــی هــای نــوآوری (جــدول

میکنــد .دانــش نامــدون بهطــور معمــول در مراحــل

عدمقطعیتهــای فناورانــه ،آزمــون و خطــا و رقابــت میــان
فناوریهــای رقیــب وجــود دارد .مراحــل اولیــهی یــک

ش استانداردســازی یــک بنــگاه بحث
دانــش در زمینـهی تــا 

تــاش استانداردســازی میتوانــد بــا ظهــور مثــا یــک

ش استانداردســازی
پژوهــش بــرای دانــش در طــول یــک تــا 

اســتانداردهای صنعتــی تدویــن میشــوند ،تــا انــدازهای بــه

میشــود .بــه عــاوه ،در مــورد نــوآوری از منظــر جســتجو و

طــرح غالــب 33پایــان بپذیــرد و دانــش نامــدون وقتــی کــه

بحــث میشــود؛ بــا وجــود تأییــدات گســترد ه بهعنــوان

دانــش مــدون تبدیــل شــود.

مباحــث استانداردســازی اشــاره دارد .کمبــود پژوهــش در

اســتانداردها تفــاوت قائــل میشــوند ،امــا بهنــدرت

کلیــد درک رفتــار نوآورانــه ،جســتجو و پژوهــش فقــط بــه
ایــن حــوزه وجــود دارد کــه در جــدول خالصــه ی ادبیــات
ارائــه شــده اســت (جــدول .)1

اگرچــه در مطالعــات موجــود بیــن استانداردســازی و

بــر ایــن تمایــز تأکیــد میشــود ،درحالیکــه برخــی
مطالعــات ایــندو مفهــوم را متــرادف درنظــر میگیرنــد.

ش استانداردسازی
 1-2دانش درونی شده در تال 
یک بنگاه

«استانداردســازی ،تدویــن اجــزای موجــود در فناوریهــای

یــک ســازمان بــرای تدویــن و توســعه ،بــه تصویب رســاندن و

و هدایــت فعالیتهــای اقتصــادی را بیــان میکنــد» و

میتوانــد توســط ســازمانهای تدویــن و توســعه اســتاندارد

مشــخصههایی هســتند کــه بــا هم ـهی اجــزای محصــوالت،

استانداردســازی یــک تــاش دقیــق و حســاب شــده توســط
اســتقرار اســتانداردها میان ذی نفعان اســت .استانداردســازی

( ،)SDOماننــد انجمــن مهندســان مکانیــک امریــکا 32کــه
بــر اســتانداردهای مربــوط بــه اجــزا و قطعــات مکانیکــی

43

بــرای مثــال تاســی )2000:558( 34توضیــح میدهــد کــه

یــک صنعــت و یــا برخــی اطالعــات مرتبــط بــا مدیریــت
ایــن در حالــی اســت کــه «اســتانداردها ،مجموعــهای از
فرایندهــا ،قالبهــا و یــا رویههــای تحــت قلمــروی آن ،بایــد
مطابقــت داشــته باشــند» .ایــن تعاریــف بیــان م ـیدارد کــه
31. Housing industrialization
)32. American Society of Mechanical Engineers (ASME
33. Dominant design
34. Tassey

تالشهای استانداردسازی :ارتباط بین ابعاد دانش ،فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

 1را ببینیــد) .در ایــن بخــش ،بهطــور مشــخص در مــورد
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غیرمتمرکــز و غیرفعــال ،همــراه بــا چهــار نــوع خروجــی

ش در مــورد
جــدول  1نشــان میدهــد کــه پژوهــ 

از چهــار گونــه فراینــد پژوهــش شــامل فعــال ،یکپارچــه،

مــورد اســتفاده در صنعــت آن هــا شــد.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

یافتــه هــای مطالعــه ی مــوردی ،بحــث و یــک نــوع شناســی

موجــب توســعه ی موضــوع هــا و روش هــای اســتاندارد

استانداردســازی ،یــک فراینــد تدویــن دانــش بــرای کمــک به

نــوآوری در خدمــات پهنــای بانــد تلفــن همــراه بهواســطهی

بهویــژه در زمینههــای بــا مهــارت بــاال میباشــد.

پیــش رفتهاســت .بهعــاوه ادبیــات موجــود پیشــنهاد

تالشهای استانداردسازی :ارتباط بین ابعاد دانش ،فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

درک نوآوریهــا و بهبــود کارآیــی فعالیتهــای اقتصــادی،
ایــن عقیــده وجــود دارد کــه تمرکــز صــرف بــر دانــش مدون
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

میکنــد کــه دانــش درونیشــده در استانداردســازی

بهمعنــی دســت کــم گرفتــن نقــش توانمندیهــا و یادگیــری

میتوانــد متشــکل از درجــات مختلفــی از پیچیدگــی باشــد.

در استانداردســازی اســت .چنیــن ســازوکارهایی میتوانــد

باشــد ماننــد خدمــات سفارشــی( 35یــک بــار ســاخت

ســازوکارهای انباشتهشــده از دانــش نامــدون درونیشــدهی

بــرای مثــال ،هنگامیکــه تعــداد ذینفعــان درگیــر کمتــر
36

بهعنــوان بخشــی از فراینــد تدوینوتوســعه و اســتقرار یــک

یــا سفارشیســازی شــده بــرای یــک مشــتری خــاص )

فراینــد تدویــن دانــش استانداردســازی گرایــش دارد .بــرای

باشــد ،و نیــز هنگامــی کــه ذینفعــان دارای ســلیقهها و

اســتاندارد ،توســعه یابــد؛ امــا بــه نادیــده گرفتــن و غفلــت از
مثــال در صنایــع فناورانــه ،فراینــد استانداردســازی شــامل

فراهــم کــردن فنــاوری ســازگار ،ایجــاد یــک شــبکهی

37

احتمــال دارد دانــش نیــز از پیچیدگــی کمتــری برخــوردار

زمینههــای اجتماعــی ،اقتصــادی و فناورانــهی مختلــف

باشــند ،دانــش پیچیدهتــر محتمــل اســت .هنگامیکــه

پشــتیبان و حمایتگــر ،توســعهی یــک نــام و نشــان تجــاری

موضوعــات توســعهی پایــدار ماننــد آنچــه کــه در صنعــت

تولیــد و ســرمایهگذاری بیشــتر از رقبــا میشــود .از دیــدگاه
مــا ،مطالعــات صرف ـاً بــه تمرکــز بــر دانــش مــدون گرایــش

بــه احتمــال زیــاد پیچیدگــی دانــش بیشــتر میشــود (در

غالــب ،جهانــی شــدن ،بهحداقــل رســاندن هزین ههــای

ســاختمان وجــود دارد موجــب تحریــک نــوآوری میشــود،

ادامــه بحــث میشــود).

داشــتهاند؛ ماننــد خروجــی فرایندهــا کــه بــه هزینــهی

نارایانانــا و ِچــن ( )2012بهطــور ضمنــی نشــان دادنــد کــه

شدهاســت .منظــور از «درونــی شــدن» دانــش موجــود در

در ســطح جامعــه( 38ماننــد بنگاههــای رقیــب و پلتفرمهــای

دانــش نامدونــی کــه در فراینــد استانداردســازی درونــی
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نیــاز بــه یکپارچگــی دانــش فناورانــهی متنــوع و پیچیــده

پیچیدگــی دانــش در استانداردســازی بــر نــوآوری معمــاری

مبانــی ســازماندهی ،روتینهــا و رویههــای عملیاتــی

فناورانـهی آنهــا) و نــوآوری مــاژوالر در ارائـهی محصــوالت

اســت.

از نــوآوری (مــاژوالر ،رادیــکال ،تدریجــی و معمــاری) بــر

اســتانداردها اســت کــه بــرای تــاش استانداردســازی الزم

بهصــورت بالقــوه تأثیرگــذار اســت .ایــن نــوع طبقهبنــدی

دومیــن بعــد دانــش که در جــدول  1آمــده اســت ،پیچیدگی

اســاس ایــن اســت کــه نــوآوری چــه مقــدار شــامل پیوندهــا

جریــان داشتهباشــد و بهصــورت مســتقل بیــن افــراد

میباشــد .ایــن انــواع نــوآوری بــه موضــوع پیچیدگــی

درک و کاربــرد ،دانــش بــا پیچیدگــی زیــاد مســتلزم ســایر

تعیینکننــدهی پیوندهــا و ارتباطاتــی اســت کــه اجــزای

دانــش اســت ،کــه حــدی از دانــش اســت کــه میتوانــد

یــا واحدهــای فرعــی بنــگاه بــهکار بــرده شــود .بهمنظــور

حوزههــای دانشــی و ســایر فرایندهــای اضافــه اســت .دانــش

و ارتباطــات جدیــد بیــن اجــزا و یــا شــامل اجــزای جدیــد

دانــش در استانداردســازی مربــوط میشــود ،معمــوالً
یــک محصــول را بههــم پیونــد میدهــد .بــرای مثــال

بــا پیچیدگــی کــم ،مســتقل بــوده و میتوانــد بــه آســانی

کلینزمــن و همــکاران ( )2010ســازوکارهای همکارانــهی

اهمیــت پیچیدگــی دانــش در تــاش استانداردســازی یــک

فــرد در بافتــار پیچیدگــی دانــش شناســایی کردنــد .هنگامی

انتقــال یافتــه و بــهکار بــرده شــود .ادبیــات موضــوع بــر

متفاوتــی را در چهــار نــوع ارتبــاط از ســطح شــرکت ،پــروژه و

بنــگاه تأکیــد دارد ،امــا ترســیم چگونگــی تأثیــر آن بــر انــواع

کــه دانــش اجــزای اصلــی دســتنخورده باقــی میمانــد،

شدهاســت.

اجــزای دانــش بــا هــم ،فراهــم میکننــد.

خروجیهــای نوآوریهــای تولیدشــده ،بــا شکســت مواجــه

اســتانداردها فرصتهایــی را بــرای تغییــر در روش پیونــد

برخــی مطالعــات پیشــنهاد میکننــد کــه پیچیدگــی زیــاد

 2-2تالشهای استانداردسازی از منظر پژوهش

یــو و همــکاران ( )2005نشــان دادنــد کــه استانداردســازی و

در جــدول  ،1تأکیــد کمــی بــر فرایندهــای جســتجو و

دانــش ،هســتهی مرکــزی استانداردســازی اســت .بــرای مثال

بــر اســاس مباحــث فــوق ،مطالعــات استانداردســازی آمــده
35. Bespoke service
36. One-off
37. Custom-made
38. Community level

پژوهــش دارنــد .ایــن دادههــا تاحــدی غافلگیــر کننــده

و چگونــه مطالع ـهی مــوردی وانــک انجــام شــد .همچنیــن،

شــامل جســتجو و پژوهــش بــرای انتقــال دانــش جدیــد و

ابعــاد مختلــف دانــش ،فرایندهــای جســتجو و پژوهــش و

هســتند ،زیــرا جنبـهی کلیــدی در نــوآوری ایــن اســت کــه
یــا بازترکیــب فناوریهــا یــا ایدههــای موجــود اســت .درک

رویکــرد مقالــه نســبت بــه جمـعآوری دادههــا توصیف شــده،
خروجیهــای نــوآوری در تــاش استانداردســازی وانــک،

جســتجو و پژوهــش بــرای دانــش و چگونگــی فراینــد هدایت

شناســایی و تجزیهوتحلیــل شــده و بــه تصویــر کشــیده

شــناخته شدهاســت؛ چراکــه دانــش ،پایــه و مبنــای یادگیری

 1-3بافتار مطالعهی موردی و انتخاب آن

تالشهــای استانداردســازی و نــوآوری اســت .بــر اســاس

زیــرا بهواســطهی رویکردهــای جدیــد بــرای بهبــود راندمــان

و مدیریــت کــردن آن بــرای درک فراینــد نــوآوری ،حیاتــی

را فراهــم میکنــد .جســتجو و پژوهــش و پژوهــش ،مرکــز

در ایــن مقالــه ،بخــش ســاختمان کشــور چیــن انتخــاب شــد

ایــن بافتارهــا بهعنــوان فعالیتهــای حــل مســئلهی یــک

تغییــرات قابلتوجهــی در آن وجــود دارد .اگرچــه ،بهصــورت

اســت ،تعریــف میشــود.

امــا معیارهــای جدیــدی بــرای بهبــود روشهــای نوآورانــه از

ســازمان کــه شــامل خلــق و بازترکیــب دانــش فناورانــه

در ایــن مقالــه ،پیشــنهاد شــده یــک چشــمانداز جســتجو

و پژوهــش کــه بــا ابعــاد دانــش فناورانــه پیونــد خــورده

اســت میتوانــد بــه تطابــق تناقضــات و ناســازگاریها
در ادبیــات موضــوع کمــک کنــد و بــر استانداردســازی
و نــوآوری تأکیــد دارد .مطالعــات دریافتهانــد کــه انــواع

ســنتی ،در بخــش ســاختمان چندان نــوآوری مطرح نیســت،
طریــق اســتانداردها اتخــاذ شدهاســت.

بخــش ســاختمان چیــن یــک صنعــت مهــم و جــذاب
بهلحــاظ نیــاز بــه نــوآوری در آن اســت ،کــه تقریبــاً یــک
ســوم کل مصــرف انــرژی چیــن را بهخــود اختصــاص

دادهاســت .چنیــن تقاضاهایــی بهدلیــل مقیــاس گســتردهی

مختلــف فعالیــت جســتجو و پژوهــش بــر رادیــکال یــا

اقتصــاد چیــن و رشــد ســریع شهرنشــینی در آن ،افزایــش

بــرای مثــال چیانــگ و هانــگ )2010( 39اســتدالل کردنــد

شهرنشــین افزایــش یابــد کــه ایــن مقــدار از  %36در ســال

تدریجــی بــودن نوآوریهــای یــک بنــگاه تأثیرگــذار اســت.

مییابــد .انتظــار مــیرود کــه درصــد جمعیــت نواحــی
 2000بــه  %50در ســال  2020تخمیــن زده میشــود.

نــوآوری تدریجــی را تســهیل نمایــد؛ در حالیکــه قلمــروی

درواقــع ،طــی ده ســال اخیــر ،هــر ســاله  2میلیــارد متــر

ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل اســت کــه ویژگیهــای دانــش

در حــال حاضــر ســاختمانهای موجــود  40میلیــارد متــر

جســتجو و پژوهــش ،نــوآوری رادیــکال را افزایــش میدهــد.
ماننــد طــول عمــر دانــش و ســازوکارهای یادگیــری مرتبــط

مربــع ســاختمان جدیــد در چیــن ســاخته شــده اســت.

مربــع بــرآورد شــده اســت کــه  %95آنهــا فاقــد الزامــات

بــا فعالیتهــای پژوهشــی مختلــف گرایــش بــه تفــاوت

مــورد نیــاز راندمــان کارای انــرژی در ســاختمان هســتند.

میشــوند.

افزایــش نــوآوری در ســاخت و ســاز کمــک میکنــد ،تدویــن

داشــتن دارنــد و منجــر بــه کارنمودهــای متنــوع نــوآوری

 3روشها

دولــت چیــن مجموعــهای از اســتانداردهایی را کــه بــه
و منتشــر کــرده اســت .بــه عنــوان مثــال دولــت ،اســتقرار و
پیــاده ســازی فنــاوری مــدل اطالعات ســاخت و ســاز BIM
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یــک مطالعــهی مــوردی از یــک بنــگاه کــه موفقیتهــای

را در چرخــه ی عمــر ســاختمانها تشــویق میکنــد کــه

در تالشهــای خــود داشــته اســت ،میتوانــد درک مــا را از

همچنیــن دولتهــای محلــی اســتانداردهای خــود را بــرای

زیــادی را در زمینـهی اســتفاده از اســتانداردها بــرای نــوآوری

تالشهــای استانداردســازی و نقــش فرایندهــای جســتجو و

پژوهــش بهبــود بخشــد .در نتیجــه ،در اینجــا روششناســی
پژوهــش توصیــف شــده و توضیــح داده میشــود کــه چــرا
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شــامل طراحــی ،ســاختار و اجــرای اســتانداردها میباشــد.

اســتقرار و پیــاده ســازی  BIMفراهــم میکننــد .همچنیــن،

دولــت چیــن اســتانداردی را بــرای ارزیابــی کارایــی انــرژی

در ســاخت و ســاز ( )GB\T 50668-2011در ســال ،2011
39. Chiang and Hung
40. Performance
)41. Building Information Model (BIM

تالشهای استانداردسازی :ارتباط بین ابعاد دانش ،فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

کــه عمــق جســتجوها و پژوهشهــا میتوانــد کارنمــود
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انــرژی و نیــز اتخــاذ فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کارهــای نلســون و وینتــر ( ،)1982جســتجو و پژوهــش در

میشــود.

انتشــار داد .شــرکتهایی کــه ایــن اســتاندارد را رعایــت

میکردنــد مشــمول طــرح کاهــش و معافیتهــای مالیاتــی

شــامل هزینههــای بــاالی ســاخت و ســاز بــه روش صنعتــی

پایــه و ســطوح مختلــف طبقهبنــدی را بــرای سیســتمهای

و ســاز ،فناوریهــای قدیمــی ســاخت و کمبــود ســرمایه،

معمــاری ،پوشــش ســاختمان( HVAC ،گرمایــش ،تهویــه

ســاختمان میباشــد .بــه تازگــی ،صنعتــی ســازی مســکن

تالشهای استانداردسازی :ارتباط بین ابعاد دانش ،فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

از طــرف دولــت میشــدند .ایــن اســتاندارد ،الزامــات ارزیابــی

ســاخت و ســاز تعییــن میکــرد کــه شــامل طــرح ریــزی
و وضعیــت هــوا ،)42تأمیــن آب و تخلیــه ،منبــع تغذیــه و

از طــرف دولــت چیــن پذیرفتــه شــده و مــورد اســتقبال

و بــرآورده کــردن الزامــات متغیــر در ایــن حــوزه از طراحــی

ســازی مســکن بــوده و فرصــت مناســبی را جهــت بررســی

هــای مســکونی و عمومــی میباشــد .بــرای هــم گام شــدن

پیشــتاز تدویــن و توســعهی اســتانداردها بــرای صنعتــی

و ســاخت ســاختمان ،بنــگاه هــای فعــال در بخــش ســاخت و

ایــن پدیــده در بخــش ســاخت و ســاز چیــن فراهــم نمــوده

و بــا ســرعت مناســبی داشــته باشــند .اگرچــه ،درحالــی کــه

ســوم اینکــه ،مقیــاس وســیع ،و حضــور صنعــت اســتقرار

ســاز چیــن بایــد واکنشهــای نوآورانـهای را بــا روش صحیــح
یهــا در ایــن بخــش بهواســطهی تالشهــای
اغلــب نوآور 
استانداردســازی صــورت مــی گیــرد ،میــزان فهــم و درک در

یهایــی ،انــدک اســت.
مــورد تأثیــر چنیــن نوآور 

اســت.

یافتـهی وانــک مهــم اســت ،زیــرا نشــان دهنــده ی قســمت

عمــدهای از تــاش استانداردســازی بخشــی میباشــد .وانــک

پیــرو مطالعــات ســیگِل کــو ،)2007( 43بــه ســه دلیــل وانــک

یکــی از بزرگتریــن مشــاورین امــاک در چیــن اســت کــه
در ســال  2012تقریبــاً  22میلیــارد دالر درآمــد فــروش

بهعنــوان مطالعــهی مــوردی انتخــاب شــد .اول اینکــه

مربــع کار ســاختمانی را توســعه داده بــود .مقیــاس بــزرگ

وانــک یــک شــرکت پیشــرو در صنعتــی ســازی مســکن
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سیاسـتهای حمایتگــر دولتــی ،و نیــروی کار ماهــر در بخش

روشــنایی ،محیــط داخلــی و عملیــات و مدیریــت ســاختمان
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ســازی مســکن در مقایســه بــا روشهــای متــداول ســاخت

صنعــت قــرار گرفتــه اســت .طــی  16ســال گذشــته ،وانــک

کــه یکــی از بزرگتریــن توســعهدهندگان امــاک اســت،

46

بایــد ابتــدا بــر بســیاری از معایــب غلبــه کنــد .ایــن مــوارد

در بیــن شــرکتهای چینــی اســت کــه از ســال 1999

راهبــرد بلندمــدت دارد .صنعتــی ســازی مســکن ،روشهــای

پیــش ســاختهی انبــوه خــارج از ســایت را بهجــای
روشهــای مرســوم ســاخت و ســاز در ســایت رواج میدهــد.
استانداردســازی ،پایــه و اســاس صنعتــی ســازی مســکن

اســت .بــه عنــوان مثــال ،اجــزای ســاخت و ســاز بــا هــدف
تســهیل طراحــی ،پیــش ســازی انبــوه خــارج از ســایت ،و

(ناخالــص) و  31019کارمنــد داشــت و  14/33میلیــون متــر
وانــک ،بــه مصــون مانــدن شــرکت از عوامــل اقتضایــی

خارجــی کمــک میکنــد .عواملــی ماننــد سیاســتهای
مالــی و مالیاتــی و تغییــرات اقتصــادی کــه میتوانــد

موجــب فروپاشــی بنگاههــای کوچکتــر شــود .بــه عــاوه،
وانــک ســابقهی نســبتاً زیــادی در بخــش ســاختمان چیــن
دارد و کســب و کار خــود را از ســال  1984آغــاز کــرده
اســت .بنابرایــن ،فعالیــت  30ســالهی ایــن شــرکت ،امــکان

میدهــد کــه شــکل گیــری و پویایــی هــای توانمندیهــای

ســرهم بنــدی در ســایت ســاختمانی بایــد اســتاندارد شــوند.

ایــن شــرکت مــورد بررســی قــرار گیــرد.

تغییــر میدهــد ،بلکــه نیازمنــد تالشهــای استانداردســازی

بــرای توســعهی چارچوبــی بــرای درک و فهــم تــاش

بنابرایــن ،صنعتــی ســازی مســکن نهتنهــا روش ســاخت را
اســت کــه رابطــهی بیــن ذینفعــان درگیــر در زنجیــرهی
تأمیــن بخــش ســاخت و ســاز را تغییــر میدهــد .ایــن

تغییــرات ممکــن اســت تأثیــر قابــل توجهــی بــر ســایر
بخشهــا بگــذارد زیــرا صنعــت ســاختمان رابطـهی نزدیکــی
بــا صنایعــی چــون صنعــت فــوالد ،جنــگل داری ،لــوازم
الکتریکــی ،تصفیــه آب و حتــی صنعــت پزشــکی دارد.

دوم اینکــه بــرای توســعهی صنعتــی ســازی مســکن ،وانــک

 2-3جمعآوری و طبقه بندی دادهها

استانداردســازی بنــگاه ،بهدنبــال دادههایــی دربــارهی
رابطـهی بیــن ابعــاد دانــش ،فرایندهــای جســتجو و پژوهــش
و خروجــی هــای نــوآوری بودیــم .مطابــق بــا خطــوط
راهنمــای آیــزن هــارت )1998( 45و ی ِــن )2003( 46بــرای

جم ـعآوری دادههــای پژوهــش ،ایــن عناصــر را طبقهبنــدی

کردیــم .بــه عنــوان مثــال بــه لحــاظ ابعــاد دانــش ،درجـهی

پیچیدگــی و تدویــن (کــم در مقابــل زیــاد بــرای هــر یــک از
42. Heating, Ventilating and Air Condition
43. Siggelkow
44. Housing Industrialization
45. Eisenhardt
46. Yin

عوامــل) ،درحالــی کــه نســبی اســت ،میتوانــد اثبــات شــود.

بایگانــی شــده شــامل گــزارش هــای ســالیانه ی شــرکت،

جســتجو و پژوهــش متفــاوت و انــواع نــوآوری پیــروی شــده

علمــی ،مســتندات داخلــی شــرکت (گــزارش هــا و ارائههــا)،

از رویکــردی مشــابه بــرای جمـعآوری دادههــا در فرایندهــای
اســت .چهــار دســته ی نهایــی و دوازده دســته ی فرعــی

دادههــا در جــدول  2ارائــه شــده اســت.

دادههــا در ایــن پژوهــش بــه دو روش مصاحبــه و گــردآوری
از منابــع و اســناد بایگانــی شــده جمــعآوری شــد .منابــع

گــزارش هــای مســئولیت اجتماعــی شــرکت ،نشــریات
اســتانداردهای ملــی ،روزنامههــا ،شــرح حالهــا و ســایر
مکتوبــات شــی ونــگ ،47بنیانگــذار و رئیــس وانــک بــود.

مقــاالت نشــریات علمــی متمرکــز بــر وانــک از نمایــه
(شــاخص) دانــش ملــی چیــن 48بهدســت آمــده بودنــد.

جدول  .2طبقه های اصلی و فرعی کدگذاری دادهها

)(KD

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭘﮋوﻫﺶ
)(SS
اﻧﻮاع ﻧﻮآوري
)(IT

ﺗﺪوﯾﻦ زﯾﺎد
)(LH
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
LH
ﺗﺪرﯾﺠﯽ

 28مصاحبــهی تلفنــی و حضــوری بــا مدیــران پــروژه و
تــدارکات ،کارکنــان بخــش پژوهــش و توســعه و خدمــات
مشــتریان ،نماینــدگان اداره ی حســابداری و کارکنــان اداری

در وانــک ترتیــب داده شــد .همچنیــن ،با کارکنــان و پژوهش

ﺗﺪوﯾﻦ زﯾﺎد
)(HH
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
HH
ﻣﻌﻤﺎري

ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻢ
)(LL
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭘﮋوﻫﺶ
LL
ﻣﺎژوﻻر

ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻢ
)(HL
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭘﮋوﻫﺶ
HL
رادﯾﮑﺎل

دادههــای بیــن بخشــی و ســازماندهی و مرتــب کــردن

دادههــای طولــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .دادههــای
49

طولــی بــا هــدف افزایــش اعتبــار درونــی مطالعـهی مــوردی

جمـعآوری شــدند .همچنیــن ،دادههــا از مبــدأ طبقهبنــدی و

همچنیــن ،پــس از اتمــام اولیــن دور مصاحبههــا ،مجــددا ً

و مقایســه قــرار گرفــت .هنگامیکــه ایـندو باهــم ســازگار و

بیــن آوریــل  2014تــا مــارس  2015انجــام شــد.

و بــه خوبــی پایــه گــذاری شــده انــد .هنگامیکــه شــواهد

بیــن  20دقیقــه تــا یــک و نیــم ســاعت بهطــول انجامیــد.
از پرســشنامههای بــاز اســتفاده شــد .همــهی مصاحبههــا

 3-3تجزیه و تحلیل و کدگذاری دادهها

از مصاحبههــا بهدســت آمــده بــود ،مــورد تجزیــه و تحلیــل
هماهنــگ شــدند ،مالحظــه شــد کــه یافتههــا قــوی بــوده

حاصــل از دو منبــع در تضــاد بودنــد ،شــواهد و مــدارک بــا

دادههــای جمـعآوری شــده مطابــق خطــوط راهنمــای تجزیه

بررســی تفاوتهــا و یــا جمـعآوری دادههــای اضافــی تطبیــق

بــرای دادههایــی کــه از مصاحبــه و یــا اســناد بایگانــی شــده

اســت کــه وانــک طــرح ریــزی کــرده اســت کــه تــا ســال

و تحلیــل محتــوای کیفــی کدگــذاری شــدند .شــرح جزئیــات

داده شــد .بــرای مثــال دادههــای بایگانــی شــده حاکــی از آن

جمـعآوری شــده بــود ،بــرای اطمینــان از آشــنایی بیشــتر بــا

 2014در همـهی پروژههــای خــود صنعتــی ســازی مســکن

از ابعــاد دانــش ،فراینــد جســتجو و پژوهــش ،خروجــی

از مصاحبههــای چانــگ کینــگ 50حاکــی از آن اســت کــه

ایــن مــورد بــود .ســپس دادههــا در  4طبقــه و  12زیرطبقــه
نــوآوری و متغیرهایــی کــه در اثــرات آن هــا ایجــاد شــده
اســت ،مرتــب شــدند .ایــن اقــدام اســتنتاج ،تأییــد و تجزیــه

را ب ـهکار گیــرد .بــا ایــن حــال ،دادههــای جم ـعآوری شــده

تنهــا در یــک پــروژه از فناوریهــای صنعتــی ســازی مســکن
اســتفاده کــرده اســت .داد ههــای بیشــتر تأییــد میکنــد کــه

و تحلیــل دادههــا را مبتنــی بــر نظریــه ممکــن میکنــد.

بســته بــه وجــود منابــع پشــتیبان ،وانــک ســطوح مختلفــی

اســت.

میگیــرد.

در جــدول  ،3مثالهایــی از کدگــذاری دادههــا آورده شــده

جــداول بیشــتری بــرای کمــک بــه تجزیــه و تحلیــل

از استانداردســازی و نــوآوری را در نواحــی مختلــف بــهکار

47. Shi Wang
)48. China National Knowledge Index (CNKI
49. Longitudinal data
50. Chongqing
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تالشهای استانداردسازی :ارتباط بین ابعاد دانش ،فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

گــران بخــش دولتــی نیــز مصاحبــه انجــام شــد .مصاحبههــا

تفکیــک شــدند و الگوهایــی کــه ایجــاد شــدند بــا آنچــه کــه
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ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﯾﺎد

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﻢ

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﯾﺎد
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ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ )(4

ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ )(12

جدول  .3مثالهایی از کدگذاری دادهها

تالشهای استانداردسازی :ارتباط بین ابعاد دانش ،فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

طبقهی کدگذاری

پیچیدگی کم تدوین زیاد ()LH

دانــش در ســفر شــی ونــگ بــه حــوزهی رودخانــهی آمــازون برزیــل در
جــوالی  2008درونــی شدهاســت.

فرایند جستجو و پژوهش LH

جســتجوی اطالعــات توســط شــی ونــگ کــه تعــداد زیــادی الــوار از ایــن
ناحیــه بــه چیــن منتقــل شــد و بخشــی از آن در بخشهــای ســاخت و ســاز
ب ـهکار بــرده شــد.

نوآوری تدریجی

وانــک یــک سیاســت تــدارکات جدیــد را شــکل داد و در ســال  2011بــه
شــبکه جهانــی تجــارت و جنــگلداری( )GFTNملحــق شــد.

پیچیدگی زیاد تدوین زیاد ()HH
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دانش در کاربرد گواهینامهی پالتین در  LEEDدرونی شد

فرایند جستجو و پژوهش HH

وانــک از مشــاوران  LEEDدعــوت کــرد تــا در فراینــد کلــی درخواســت LEED
و کار بــا شــرکا بــرای هدایــت و آمادهســازی مســتندات مربوطــه مشــارکت
کننــد

نوآوری معماری

ترکیبــی از فنــاوری ســبز بــا طراحــی ،ســاخت ،تأمیــن مــواد و عملیــات
ساختوســاز

پیچیدگی کم تدوین کم ()LL

دانــش در مرکــز پژوهشوتوســعهی صنعتیســازی مســکن درونــی
شد ها ســت .

فرایند جستجو و پژوهش LL

عــاوه بــر میلیونهــا دالر ســرمایهگذاری بــرای تشــویق آزمــون و خطــا
در جهــت تدوینوتوســعهی اســتانداردهای صنعتیســازی مســکن ،وانــک
تیمهایــی را بــرای یادگیــری و کســب تجربــه و آشــنایی بــا فناوریهــا بــه
خــارج فرســتاد .مهمتــر اینکــه وانــک بایــد بــا ایدههــای مشــکوکی کــه
برآمــده از اقدامــات همتایانــش بــود ،مواجــه میشــد .ایــن موضــوع بــه خاطــر
ایــن بــود کــه برخــی افــراد شــامل دولتمــردان ،دانشــگاهیان و متخصصانــی
بــه آینــدهی صنعتیســازی مســکن در چیــن بهواســطهی نیــروی کار
ضعیــف و غیرماهــر ،فناوریهــای قدیمــی در ایــن بخــش و کمبــود منابــع
پشــتیبان بــرای صنعتیســازی مســکن خوشبیــن نبودنــد.

نوآوری ماژوالر

وانــک ،اســتانداردهای صنعتیســازی مســکن را در برخــی پروژههایــی کــه از
منابــع پشــتیبان کافــی برخــوردار بــود ،بـهکار گرفــت.

پیچیدگی زیاد تدوین کم ()HL

دانــش در فرایندهایــی کــه همــواره بهدنبــال نــوآوری ،پایــداری و همراســتایی
بــا مســئولیتهای اجتماعــی شــرکت ( )CSRاســت ،درونــی شــد.

فرایند جستجو و پژوهش HL

جســتجو و پژوهــش یکپارچــه شــامل مبادلــهی فرایندهــای پژوهــش و یــا
توســعهی همزمــان پژوهــش غیرمتمرکــز ،پژوهــش غیرفعــال و پژوهــش
فعــال اســت .وانــک پژوهشــی غیرفعــال و غیرمتمرکــز را بــرای تحــول
راهبــردی از طریــق همــکاری بــا شــرکتهای دارای فنــاوری برتــر ماننــد
بایــدو ،51زیآاومــی 52و ت ِسِ ــنت ،53بهمنظــور توســعهی محصــوالت سفارشــی
برعهــده گرفــت .همچنیــن ،وانــک پژوهشــی غیرفعــال بهمنظــور توســعهی
اســتانداردهای صنعتیســازی مســکن بــرای محصــوالت مرتبــط بــا حــوزهی
رفــاه اجتماعــی از طریــق بهرهبــرداری از دانــش موجــود اتخــاذ کــرد.

نوآوری رادیکال

توانمندیهــای پویــای توســعهیافته از جســتجو و پژوهــش یکپارچــه ،بــه
وانــک در حفــظ مزیــت رقابتــی در بخــش ساختوســاز بــه مــدت چندیــن
ســال کمــک میکنــد.
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مثال

 4نوع شناسی و یافتههای پژوهش

شــده اســت ،کــه نشــان میدهــد چگونــه دو بعد پیشــنهادی

یافتههــای ایــن پژوهــش بیــان میکنــد کــه تــاش

دانــش (تدویــن و پیچیدگــی) بــرای تولیــد چهــار مــدل

جســتجو و پژوهــش چندگانــه بــرای ابعــاد مختلــف دانــش

غیرمتمرکــز و غیرفعــال) و چهــار نــوع خروجــی نــوآوری

استانداردســازی پدیــدهای پیچیــده اســت کــه بــا فرایندهــای
و خروجــی هــای نــوآوری شــکل گرفتــه اســت .ایــن مــوارد

در یــک چارچــوب نظــری در شــکل  2بــه تصویــر کشــیده

نــوع شناســی از جســتجو و پژوهــش (فعــال ،یکپارچــه،
(مــاژوالر ،رادیــکال ،تدریجــی و معمــاری) بــا هــم ترکیــب

میشــوند .در ایــن جــا نــوع شناســی بـهکار گرفتــه شــده در
51. Baidu
52. Xiaomi
53. Tecent

یافتههــای مطالعــه و پژوهــش پیشــین درخصــوص نــوآوری

گــران قــرار نگرفــت و تنهــا شـیونگ درگیــر مطالعــات بــود.

میشــود.

و همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،مــدارک توســط افــراد

و استانداردســازی را اعتبارســنجی شــده و بهتصویــر کشــیده

دانــش بهدســت آمــده ،بهمیــزان زیــادی مــدون شــده بــود
مســتند و ارائــه شــده اســت .ایــن دانــش روتیــن نشــده و

نوآوری رادیکال

انعطــاف پذیــری یــا انعطافپذیــری توســعه ای بــرای محیــط

درونــی و بیرونــی ســازمان ،بهبــود توانایــی بــرای ارج نهــادن

نوآوری تدریجی

زیاد

نوآوری معماری

تدوین دانش

پژوهش غیرفعال

پژوهش غیرمتمرکز

نوآوری ماژوالر

کم

پژوهش یکپارچه

پژوهش فعال

شــامل تعامــات درون یــک شــرکت نمیشــود .نوآوریهــای
حاصــل معمــوالً تدریجــی هســتند و بــر فراهــم کــردن

شــکل  :2تالشهــای استانداردســازی و ابعــاد دانــش درونیشــده:
یــک نوعشناســی از فرایندهــای پژوهــش و خروجیهــای نــوآوری

شــده اســت.

 1-4جستجو و پژوهش غیرمتمرکز و نوآوری
تدریجی

پژوهشهــا و دانــش موجــب شــد کــه وانــک بــه عضویــت

اولیــن نــوع جســتجو و پژوهــش و خروجــی نــوآوری مرتبــط

کــه در مــورد آن بحــث میشــود زمانــی اتفــاق میافتــد کــه
دانــش موجــود در یــک تــاش استانداردســازی ،پیچیدگــی
کــم و تدویــن زیــاد داشــته باشــد .ایــن مــوارد موجــب ایجــاد

فراینــد جســتجو و پژوهــش غیرمتمرکــز و خروجیهــای

نــوآوری تدریجــی میشــود .پژوهشهــای غیرمتمرکــز
واحــد و بهصــورت متمرکــز هماهنــگ نشــود .جســتجوها

و پژوهشهــا بهصــورت خودگــردان و توســط واحدهــا و
افــراد مختلــف رهبــری شــود .هــر یــک از آنهــا ممکــن

اســت یــک جنبـهی خــاص از محیــط ماننــد تقاضــای بــازار،

فعالیتهــای رقبــا ،نــوآوری فناورانــه و محصــول و بــهروز

رســانی هــای تنظیــم گــری را پیگیــری میکننــد .جســتجو

و پژوهــش غیرمتمرکــز بــرای دانــش بــا پیچیدگــی کــم ،در

پژوهشهایــی کــه بهویــژه در ســطوح اجرایــی معمــوالً
توســط اشــخاص ،هدایــت و کنتــرل میشــوند ،مناســب
اســت .ایــن اشــخاص بهعنــوان واســط پویــش راهبــردی

54

بیــن ســازمان و محیــط خارجــی خدمــت میکننــد.

ســفر بــه حــوزهی رودخانــهی آمــازون 55برزیــل کــه در
ســال  2008توســط مدیــر عامــل (شــی ونــگ) انجــام شــد

مثالــی از جســتجو و پژوهــش غیرمتمرکــز اســت .بهدلیــل

پیچیدگــی کــم دانــش ،پژوهشهــا بــر عهــدهی تیــم تحلیــل

شــبکهی جهانــی تجــارت و جنــگلداری  56GFTNدرآیــد

کــه هــدف آنهــا جلوگیــری از قطــع غیرقانونــی درختــان و

بهبــود مدیریــت جنــگلداری اســت .ایــن موضــوع بــه وانــک
شهــای اجتماعــی دربــارهی شــیوههای
در شناســایی چال 

آن و پیشــگام بــودن در فرهنــگ مســئولیتپذیری اجتماعــی
شــرکت کمــک میکنــد .بهعنــوان مثــال ،سیاســت
57
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جدیــد تــدارکات بــرای محــدود کــردن اســتفاده از منابــع

جنگلــی تجدیدناپذیــر بــرای عملیــات وانــک اتخــاذ شــد.
اتخــاذ سیاســت تــدارکات نســبتاً واضــح بــود (بــرای مثــال
نــوآوری تدریجــی) بهطوریکــه بــه تغییــرات عمــدهای در

واحدهــای عملیاتــی نیــاز نداشــت .فراینــد شــکلگیری و
کاربــرد سیاســت تــدارکات و پیوســتن بــه  ،GFTNموجــب

تنــوع بخشــیدن بــه اهــداف وانــک بــرای بهبــود CSR

و پایــداری عملیــات آنهــا شــد ،درحالیکــه منجــر بــه

انعطافپذیــری شــرکت در انطبــاق بــا محیــط خارجــی هــم

میشــد.

 2-4جستجو و پژوهش غیرفعال و نوآوریهای
معماری

دومیــن نــوع از پژوهشهــا و خروجیهــای نــوآوری کــه
در مــورد آن صحبــت میشــود ،زمانــی رخ میدهــد کــه

دانــش در یــک تــاش استانداردســازی از پیچیدگــی و تدوین
زیــادی برخــوردار اســت .ایــن موضــوع ،موجــب ایجــاد فرایند

جســتجو و پژوهــش غیرفعــال و خروجیهــای نــوآوری
معمــاری میشــود .منظــور از غیرفعــال ،وضعیتــی اســت
54. Strategic scanning interface
55. Amazon River Basin
)56. Global Forest & Trade Network(GFTN
)57. Corporate Social Responsibility (CSR

تالشهای استانداردسازی :ارتباط بین ابعاد دانش ،فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

بهایــن معناســت کــه پژوهشهــا در ســازمان توســط یــک

در مــورد ســفر شــی َونــگ بــه جلگــهی رود آمــازون،
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کم

بهبــودی جزئــی اســت کــه بــر اســاس دانــش الزم ایجــاد

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

زیاد

پیچیدگی دانش

بــه دانــش خارجــی ،داللــت دارد .ایــن نــوآوری تدریجــی،

کــه یــک بنــگاه ،هــر اطالعاتــی را کــه منجــر بــه اکتشــاف
دانــش و بازدهــی انتقــال میشــود و در مســیر آن بنــگاه قــرار

تالشهای استانداردسازی :ارتباط بین ابعاد دانش ،فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

میگیــرد ،جمــعآوری کنــد .هرچنــد ،پتانســیل دریافــت
ایدههــای نــو کــه زمینهســاز راهکارهــای عمــده اســت ،در
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

طبــق انجمــن ســبز ایــاالت متحــده  ،59USGBCایــن
موضــوع معمــوالً مســتلزم یــک رویـهی درخواســت مشــخص
اســت و میتوانــد از طریــق مکاتبــات ارتبــاط برقــرار کنــد

انتظــار دانــش ،رفتــه رفتــه کاهــش مــی یابــد .ایــن موضــوع،

(تدویــن زیــاد) .وانــک از مشــاوران  LEEDدعــوت کــرد تــا

بــه طــور ماهــوی اقنــاع میشــود؛ بــرای مثــال هــرگاه یــک

و بنگاههــای ســاختمانی ،فراهــم کــردن مســتندات مربــوط

بهایــن دلیــل اســت کــه پژوهــش غیرفعــال اینرســی دارد و
ســازمان بــرای تأمیــن نیازهایــش اطالعاتــی را کســب کنــد،

در رویـهی درخواســت و همــکاری بــا شــرکا ماننــد طراحــان

بــه گواهــی نامههــای تأییــد صالحیــت ،روشهــای ســاخت

انتظــار بــرای جایگزینهــای بهتــر و بیشــتر زمانبــر بــه

و ســاز ،ذخیــرهی انــرژی ،مــواد قابــل بازیافــت و  ...مشــارکت

دانــش بــا پیچیدگــی زیــاد در یــک تــاش استانداردســازی

 3-4جستجو و پژوهش فعال و نوآوریهای ماژوالر

فرایندهــای دیگــر اســت .بنابرایــن ،تــاش استانداردســازی

نوعشناســی ایــن پژوهــش حالتــی اســت کــه ابعــاد دانــش از

نظــر مــی رســد.

بــه احتمــال زیــاد مســتلزم فهــم و درک دانــش مکمــل و
بایــد ایــن دانــش اضافــی را کســب ،درونــی ســازی و جــذب
نمایــد ،دانشــی کــه از واحدهــای فرعــی ســازمانی مختلــف
و شــرکای خارجــی بدســت مــی آیــد .بــه منظــور کمــک

داشــته باشــند.

ســومین نــوع از جســتجو و پژوهــش و خروجــی نــوآوری در

پیچیدگــی و تدویــن کمــی برخــوردار اســت .ایــن حالــت بــه
پژوهــش فعــال و نــوآوری مــاژوالر منجــر میشــود .در مقابــل

پژوهــش غیرفعــال ،پژوهــش فعــال شــامل تخصیــص منابــع

بــه کاهــش ریســک و هزینههــای ایــن پیچیدگــی ،مــدون

بــه بررســی و کاوش قدرتمندانــه ،آزمــون و شــکلدهی بــه

درکنــار هــم از تــاش استانداردســازی کــه بــرای ایجــاد

بــه موقعیتهــا و رویدادهــا در محیــط و یادگیــری از طریــق

کــردن ایــن دانــش ،رویکــردی متــداول اســت .ایــن عوامــل
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توانمنــدی هــای دســتیابی بــه تأمیــن کننــدگان اســت.

محیــط اســت .یــک پژوهش فعــال شــامل ارســال نمایندگان

نــوآوری معمــاری مناســب اســت ،پشــتیبانی میکنــد.

آزمــون و خطــا میباشــد .ایــن نــوع از جســتجو و پژوهــش

هنگامــی کــه هســتهی دانــش بهصــورت دســت نخــورده

کــه در بیــرون از مرزهــای یــک بنــگاه بهصــورت مســتقل

زنــد ،تغییــر میدهــد .توانمنــدی هــای نــوآوری معمــاری

در بنــگاه دارد .همچنیــن ،دانــش بــا تدویــن کــم بــرای روش

ایــن موضــوع ،بــه ایــن دلیــل اســت کــه نــوآوری معمــاری،

رهــا شــده ،روشــی را کــه اجــزای دانــش بــه هــم پیونــد مــی

بــرای دانــش بــا پیچیدگــی کــم مناســب اســت ،دانشــی

وجــود دارد و نیــاز کمــی بــه یکپارچگــی بــا دانــش موجــود

شــامل توانایــی پیکربنــدی مجــدد ســاختار موجــود یــک

هــای یادگیــری تجربــی مناســب اســت کــه شــامل تعامــل با

زیرسیســت مهای جدیــد اســت.

و کاربــرد چنیــن دانشــی الزم و ضــروری اســت.

سیســتم یــا توســعهی سیســتم موجــود بهوســیلهی ایجــاد

محیــط میباشــد .ایــن موضــوع ،بــرای کســب ،شــکلدهی

ش غیرفعــال و خروجی نــوآوری معماری
یــک مثــال از پژوهـ 

یــک مثــال از پژوهشهــای فعــال کــه توســط وانــک

و محیــط  58LEEDاســت کــه یــک طــرح صــدور گواهــی

بــه منظــور تدویــن و توســعهی اســتانداردها بــرای اجــزای

توســط وانــک ،پذیــرش رهبــری آن هــا در طراحــی انــرژی

نامــه ی شــخص ثالــث بــرای ارزیابــی ســاختمانهای ســبز

میباشــد LEED .عملکــرد محیطــی جنبــه هــای مختلــف

ســاخت و ســاز ماننــد توســعهی طرحهــای معمــاری پایــدار،

راندمــان آب ،انــرژی ،مصــرف منابــع و مــواد ،کیفیــت
محیطــی داخلــی و میــزان انتشــار را اندازهگیــری میکنــد.

اتخــاذ گواهــی نامــه ی  LEEDیــک نــوآوری معمــاری اســت

کــه مســتلزم اســتفاده از دانــش مرتبــط پیچیــده و هماهنگی

انجــام شــده اســت ،ایجــاد یــک مرکــز پژوهــش و توســعه

ســاختمان در ســال  1999و در چیــن مــی باشــد .بــه منظور

انباشــت دانــش و فناوریهــا بــرای صنعتــی ســازی مســکن،
وانــک تیمهایــی از پژوهــش گــران را بــه خــارج از کشــور
(مخصوصـاً بــه کشــور ژاپــن) بــرای یافتــن و درونــی کــردن

دانــش کســب شــده بهواســطهی کارکــردن بــا پژوهــش
گــران در ســازمانهای همــکار فرســتاد .وانــک هــر ســاله

میلیونهــا دالر در ایــن یادگیــری ثانویــه و نیــز مرکــز
)58. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED
59. U.S. Green Building Council

شوتوســعه ســرمایهگذاری میکنــد.
پژوه 

اصلــی ،شــدت یافــت ،اســتانداردهایی کــه در نهایــت توســط

جســتجو و پژوهــش فعــال ،یــک ســاز و کار مهــم بــرای

دولــت چیــن در مــارس  2015مــورد تأییــد قــرار گرفــت .از

مســکن بــود .از جانــب دولــت چیــن و نیــز همتایــان وانــک

بــه پیــروی از اســتانداردهای ملــی صنعتــی ســازی مســکن

غلبــه بــر تردیدهــای موجــود در راهبــرد صنعتــی ســازی
کــه در بخــش ســاخت و ســاز فعــال بودنــد ،تردیــدی
وجــود داشــت کــه ایــن رویکــرد ممکــن اســت بــرای چیــن
مناســب نباشــد ،بــه خاطــر دسترســی بــه نیــروی کار ارزان

غیرماهــر کــه بــرای فناوریهــای قدیمــی ســاخت و ســاز

راهبــرد و غلبــه بــر ایــن تردیدهــا را نشــان دهــد .در ایــن

 4-4جستجو و پژوهش یکپارچه و نوآوریهای
رادیکال

آخریــن نــوع جســتجو و پژوهــش و خروجــی نــوآوری

در نــوع شناســی ایــن مطالعــه ،پژوهــش یکپارچــه و

نوآوریهــای رادیــکال اســت کــه شــامل دانــش درونــی

شــده بــا پیچیدگــی زیــاد و تدویــن کــم اســت .جســتجو

رابطــه ،یــک پژوهــش فعــال کــه شــامل یــک فراینــد عمــل

و پژوهــش ،یکپارچــه اســت زیــرا براســاس انــواع پژوهــش

استانداردســازی بــرای شــرایط خارجــی کمــک میکنــد.

آن هــا را بــهکار میگیــرد .پژوهــش یکپارچــه در میــان

گــرا و خودتنظیــم اســت بــه تضمیــن مناســب بــودن تــاش
یادگیــری از پژوهــش فعــال ،بــه طــور معمــول در تیمهــا

فعــال ،غیرفعــال و غیرمتمرکــز بنــا نهــاده شــده اســت و

ایــن فرایندهــای مختلــف جســتجو بــه منظــور توســعه ی

یــا واحدهــای فرعــی بنــگاه کــه عهــدهدار پژوهــش هســتند،

هــر دو یادگیــری اکتشــافی و بهرهبردارانــه تغییــر وضعیــت

تغییــر اجــزای دانــش و هنگامیکــه دانــش ســاختاری

در آن مقــررات ،تقاضــا ،نــوآوری و فعالیتهــای رقابتــی در

مــاژوالر در ســطح محصــول میشــود .در ســطح ســازمانی،

تغییــر میکننــد .بهنظــر میرســد کــه یــک صنعــت

رســوب میکنــد .درنتیجــه ی آن ،ایــن یادگیــری از طریــق

یهــای
محصــوالت بالمنــازع هســتند ،موجــب ارتقــای نوآور 

روتینهــا و سیســتمها دارنــد.

وانــک دارای پروژههــای مســکونی در سراســر کشــور اســت،
امــا در ابتــدا اجــرای صنعتــی ســازی مســکن فقــط بــه

صنعــت؛ همگــی بــه میــزان مختلــف و در جهــات متفاوتــی
پویــای متضــاد وجــود دارد و انطبــاق آن فقــط بــا یــک نــوع
از فرایندهــای جســتجو و پژوهــش ،بعیــد اســت.

دانــش درونــی شــده در ایــن مطالعــه بــه یادگیــری از طریــق

عملیــات تکــراری (کــه توســط نلســون و وینتــر پیشــنهاد
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ش ـنژن 60و پکــن 61منحصــر بــود .چندیــن ســال بعــد ایــن

شــد) پیونــد خــورده اســت .همچنیــن ،یادگیــری سلســله

جنــوب غربــی شــهر چانــگ کینــگ 62ب ـهکار گرفتــه شــد.

درون حافظ ـهی یــک ســازمان انباشــته شــود و بــه قســمت

تأخیــر در روتیــن ســازی ،نهادینــه ســازی ،و استانداردســازی

پویــا و تولیــد نوآوریهــای رادیــکال را پشــتیبانی میکنــد.

راهبــرد و تــاش استانداردســازی در نقــاط دیگــری ماننــد

ایــن اجــرای انحصــاری صنعتــی ســازی مســکن بــه دلیــل

مراتبــی میتوانــد درونــی ســازی و جــذب شــده و بـ ه تدریــج
نهــا تبدیــل گــردد کــه توانمندیهــای
مشــخصی از روتی 

اســتقرار نوآوریهــا نســبی و محــدود بــود .همچنیــن ،وانــک

توانمندیهــای پویــا از طریــق بازترکیــب دانــش پیشــین و

مختلــف ،بســته بــه مهیــا بــودن منابــع پشــتیبان در آن

ایــن شــرایط ،نوآوریهــای رادیــکال را بهبــود میبخشــد

هیــچ قانــون مصوبــی مبنــی بــر لــزوم اســتفاده از روشهــای

آشــکار اســت.

ســطوح مختلفــی از صنعتــی ســازی مســکن را در نواحــی

نواحــی بـهکار بــرد .بهعــاوه ،دولــت چیــن تــا همیــن اواخــر
صنعتــی ســازی مســکن نداشــت .مشــروعیت صنعتی ســازی
مســکن همزمــان بــا بکارگیــری پژوهــش فعــال توســط
یهــا و نــه اســتاندارد
وانــک بــرای توســعهی بیشــتر نوآور 

ادغــام بردارهــای دانــش جدیــد و مختلــف ،توســعه مــی یابد.
کــه تغییــرات آن از الگوهــا و دانــش موجــود بــه وضــوح

ش استانداردســازی
موضــوع کلیــدی در موفقیــت تــا 

ش یکپارچــه در شــرکت بــود .در
وانــک ،اســتفاده از پژوهــ 
ابتــدا بهمنظــور کاربــرد  LEEDو توســعه و استانداردســازی

60. Shenzhen
61. Beijing
62. Chongqing
63. Nelson and Winter
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تالشهای استانداردسازی :ارتباط بین ابعاد دانش ،فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

پژوهــش فعــال و نــوآوری مــاژوالر تأثیــر محــدودی بــر

میدهــد .ایــن حالــت بــرای محیطهایــی مناســب اســت کــه
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اســتانداردها و نوآوریهایــی بــود کــه امکانپذیــری ایــن

هســتند کــه وانــک پیشــگام آن بــود.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

آن هــا مناســب اســت .پژوهــش فعــال وانــک بــهدنبــال

آن زمــان ،همـهی پروژههــای ســاخت و ســاز در چیــن ملــزم

فناوریهــای ســبز بــرای صنعتیســازی مســکن ،جســتجو

و پژوهــش غیرفعــال انجــام شــد .وانــک بهتدریــج اســتقرار
تالشهای استانداردسازی :ارتباط بین ابعاد دانش ،فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

و پیادهســازی نوآوریهــای صنعتیســازی مســکن خــود
را بــرای محصــوالت تجــاری و همچنیــن بــرای پروژههــای
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 5بحث

رفــاه اجتماعــی خــود ماننــد :آپارتمانهــای بــا اجــارهی کــم،
توســعه داد .یــک طــرح مدیریــت کیفیــت بــه نــام طــرح

نقــش حیاتــی بــازی میکنــد ،امــا مطالعــات نشــان داد کــه

مقــرون بهصرفــه ،قیمــت ثابــت و مســکن اجــارهای عمومــی

خلــق بنگاههــا و کســب منافــع حاصــل از نــوآوری ،یــک

پانشــی 64از طریــق پاالیــش و مستندســازی بهتریــن تجــارب

پژوهشهــای تجربــی موجــود ،یافتههــای ناســازگاری را

یــک مجموعــه اســتاندارد بــرای کل شــرکت توســعه یافــت.

میکنــد .بــرای کمــک بــه حــل ایــن ناســازگاریها و درک

عملــی وانــک از ایــن پروژ ههــا بهمنظــور تدویــن و تنظیــم

در خصــوص روابــط بیــن استانداردســازی و نــوآوری بیــان

همچنیــن ،وانــک پژوهشهــای فعــال و غیرمتمرکــز انجــام

بیشــتر از استانداردســازی ،درجاتــی از پیچیدگــی و تدویــن

ســایر بخشهــا ماننــد ســاختوتولید ،فنــاوری اطالعــات

خروجــی نــوآوری حاصــل ،تأثیرگــذار اســت ،مــورد بررســی

بــه تغییــر راهبــردی پیشــنهادی شــرکت از توســعهدهنده

ایــن دو بعــد از دانــش بــرای ایجــاد یــک نوعشناســی ،چهــار

وانــک تیمهــای درون شــرکت را ســازماندهی کــرد تــا از

خروجــی نــوآوری مرتبــط بــه آن بــا هــم ترکیــب میشــوند.

داد .امــکان انحــال شــرکت بــا ظهــور شــرکتهایی در
و ارتباطــات تشــخیص داده شــد و ایــن موضــوع منجــر

بــه ارائهدهنــدهی خدمــات شــهری شــد .در ســال ،2014

علــی بابــا( 66تجــارت الکترونیکــی) ،تنســنت( 67ارائهدهنــدهی
خدمــات اینترنتــی) ،زیآاومــی( 68تولیدکننــدهی گوشــی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شــامل میشــود.

درحالــی کــه تالشهــای استانداردســازی در چگونگــی

شــرکتهایی ماننــد هایــر( 65تولیــد کننــدهی لــوازم خانگی)،
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ماننــد دانشــگاه تیســینگوآ ،70تانگجــی 71و تیانجیــن 72را

هوشــمند) و بایــدو( 69موتــور جســتجوگر اینترنتــی) یــاد
بگیرنــد .پژوهشهــای فعــال و غیرمتمرکــز ،فرصتــی را

بــرای وانــک ایجــاد کــرد تــا بــا ایــن بنگاههــا بهمنظــور
ارائــهی محصــوالت جدیــد در بــازار چیــن همــکاری

کنــد .بــرای مثــال ،اکنــون وانــک بااســتفاده از دادههــای
خدمــات بایــدو ،خدمــات ارزش افــزوده را بــه مشــتریان

ارائــه میکنــد .همچنیــن ،وانــک بــا شــرکای خــود در
تدوینوتوســعهی اســتانداردها و نوآوریهــا بــرای قطعــات

( USBگذرگاههــای ســریال جهانــی) ،لــوازم بهداشــتی،
فنــاوری در بازکــن بااســتفاده از تلفنهــای

فیلتــر هــوا ،و

دانــش کــه بــر انــواع جســتجو و پژوهــش مــورد نیــاز و
قــرار گرفــت .در ایــن مطالعــه توضیــح داده شــد کــه چگونــه

گونــه از فرایندهــای جســتجو و پژوهــش و چهــار گونــه
بــا اســتفاده از یــک مطالعـهی مــوردی مفصــل ،هــر یــک از

ابعــاد نوعشناســی مــورد بررســی قــرار گرفــت .نوعشناســی

و مطالعــهی مــوردی بــا هــم کمــک میکنــد کــه درک
بهتــری از نحــوهی تأثیــرات پژوهــش بــر روابــط و نقــش
متقابــل بیــن استانداردســازی و نــوآوری ایجــاد شــود.

 1-5مفاهیم نظری و عملی

در اینجــا بــه بحــث دربــارهی چهــار مفهــوم اصلــی

پرداختــه میشــود کــه ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه هــم بــا

شــیوههای مدیریتــی و هــم بــا پژوهشهــای تجربــی آینــده
در ارتبــاط هســتند.

اول اینکــه ،ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه فرایندهــای

جســتجو و پژوهــش بــرای تالشهــای عمــدهی
استانداردســازی مهــم هســتند .در مطالعـهی مــوردی حاضر،

ش یکپارچــه،
همــراه همــکاری میکنــد .همچنیــن ،پژوهــ 

واضــح و مشــخص اســت کــه انــواع چندگانــهی جســتجو

شــد تــا وانــک بتوانــد روابــط بیــن بنگاههــا در زنجیــرهی

مختلــف دانــش بـهکار گرفتــه شدهاســت .فرایندهایــی بــرای

توانمندیهــای پویــا و نوآوریهــای رادیــکال موجــب

و پژوهــش بــرای اکتســاب ،درونیســازی و جــذب ابعــاد

تأمیــن خــود را ســاختاردهی مجــدد کنــد .وانــک یــک اتحاد

کســب ایــن دانــش در قلــب یــک تــاش استانداردســازی

تهای ساختوســاز و
طراحــان ،توســعهدهندگان ،شــرک 

مطالعــهی مــوردی و نوعشناســی نشــان میدهــد کــه

زنجیــرهی تأمیــن را ایجــاد کــرد کــه شــامل تولیدکننــدگان،

دکوراســیون منــزل بــود؛ و همینطــور نهادهــای پژوهشــی
69. Baidu
70. Tsinghua University
71. Tongji University
72. Tianjin University

و خروجیهــای نــوآوری مرتبــط بــا آن ،قــرار دارد .ایــن
یــک رابط ـهی اقتضایــی بیــن استانداردســازی ،پژوهــش ،و
64. Panshi Plan
65. Haier
66. Alibaba
67. Tencent
68. Xiaomi

خروجیهــای نــوآوری وجــود دارد کــه یــک قالــب مناســب

روال اســتانداردهای محصــول موجــود و محصــوالت جدیــد

بــرای همــهی مــوارد نیســت .جســتجوی انــواع مختلــف

میشــود.

کــه بهنوبــهی خــود زمینهســاز ایجــاد نوعــی از خروجــی

منفــرد میتوانــد بـ ه مــرور زمــان بیــن فرایندهــای مختلــف

دومیــن مفهــوم ایــن پژوهــش ،ایــن اســت کــه مطالع ـهی

کــه تالشهــای استانداردســازی فعالیتهــای پیچیــدهای

کــه بــه درک ایــن موضــوع کمــک میکنــد کــه چگونــه

ســالهاطــول بکشــد .نــوع دانــش مــورد نیــاز در طــی

دانــش مســتلزم رویکردهــای متفــاوت بــه پژوهــش اســت

نــوآوری میباشــد.

مــوردی شــواهد موقتــی و مشــروطی ارائــه میدهــد

مثــال ،مطالعــات نشــان داد کــه تالشهــای استانداردســازی

یتوانــد
هســتند کــه فراینــد تکمیــل شــدن آنهــا م 
دورهی یــک تــاش استانداردســازی میتوانــد بــا تغییــر و

تنــوع همــراه باشــد .درنتیجــه ،همانطــور کــه یافتههــای
ایــن مطالع ـهی مــوردی نشــان میدهــد ،وجــود مســیرهای

کــه فرایندهــای پژوهــش غیرفعــال و غیرمتمرکــز را ب ـهکار

متفــاوت از فرایندهــای جســتجو و پژوهــش در تالشهــای

ارتبــاط مثبــت دارنــد .ایــن موضــوع بــه خاطــر این اســت که

در شــکل  ،3مســیرهای پژوهــش مشــاهده شــده در

بــه میــزان زیــادی مــدون شــده و پیچیــده میباشــد کــه

پژوهــش غیرمتمرکــز آغــاز شــده ،ســپس بــا پژوهــش

میگیــرد بــا خروجیهــای نــوآوری معمــاری و تدریجــی

ی شدهاســت،
دانشــی کــه در تــاش استانداردســازی درونــ 
اجمــاع و ترکیــب مجــدد تمامــی ذینفعــان ســازمان را

استانداردســازی ،بســیار محتمــل اســت.

ایــن مطالعــهی مــوردی نشــان داده شــده اســت کــه بــا

فعــال ،غیرفعــال ،و در نهایــت بــا پژوهــش یکپارچــه دنبــال

بهبــود میبخشــد ،همچنیــن ،توضیــح میدهــد کــه چــرا

ش غیرمتمرکــز،
میشــود .ویژگیهــای دانــش بــرای پژوهــ 

میشــود ،و بــه نوب ـهی خــود ســاختار صنعــت و زنجیــرهی

استانداردســازی بــا یــک پژوهــش بــرای دانــش قابــل تدویــن

ش استانداردســازی بــا قــدرت درون صنعت منتشــر
یــک تــا 

ســاده آغــاز میشــود کــه اغلــب بــر شناســایی شــکافهای

پژوهــش غیرفعــال کــه شــامل دانــش مدون بســیاری اســت،

مشــهود تمرکــز دارد و بایــد توســط تــاش استانداردســازی

نوآوریهــا و اســتانداردهای حاصــل شــود ،کــه ایــن موضــوع

تدویــن دانــش مســتلزم یــک فراینــد پژوهشــی ماهرانــه و

میتوانــد موجــب قفلشــدگی تأمینکننــدگان حــول
خــود منجــر بــه مســیرهای فناوران ـهی قــوی میگــردد .در

مقابــل ،در یــک تــاش استانداردســازی کــه دانــش از میــزان

پیچیدگــی و تدویــن کمــی برخــوردار اســت ،پژوهــش
فعــال بــرای نوآوریهــای مــاژوالر مناســب میباشــد کــه

شــامل طراحــی سیســتمهای ترکیبــی بــاز ،73اســتفاده از

فعالیتهــای پژوهشــی آزمــون و خطــا و هدایــت مطالعــات

بررســی و بیــان شــود .نظــر بــه اینکــه هــر کمبــودی در
هزینهبــر بــرای شناســایی ،درک ،درونیســازی و جــذب

و بهرهبــرداری دانــش اســت ،یــک پژوهــش فعــال انجــام
میشــود .مــورد بعــدی پژوهــش غیرفعــال اســت ،زیــرا
راندمــان ســرمایهگذاریهای انجــام شــده در پژوهشهــا بــا

اهمیتتــر شــده و بنگاههــا بــه دنبــال یافتــن اســتانداردهای
صریحتــر و راهکارهــای پیچیــده متناســب بــا نیازهــای

زمینــهای اســت .هنگامیکــه دانــش بــا پیچیدگــی بــاال و

بــازار خــود هســتند .پژوهــش نهایــی در ایــن مســیر،

خروجیهــای نــوآوری رادیــکال مناســب اســت .همانگونــه

و تأثیرگذارتریــن نــوع پژوهــش و در عیــن حــال

میــزان تدویــن کــم تعریــف میشــود ،پژوهــش یکپارچــه و

کــه در مطالع ـهی مــوردی نشــان داده شدهاســت ،پژوهــش

پژوهــش یکپارچــه اســت .پژوهــش یکپارچــه پیچیدهتریــن
دشــوارترین شــکل آن اســت .خــط ســیر انــواع پژوهــش،

یکپارچــه شــامل ترکیببنــدی مجــدد روابــط موجــود

منعکسکننــدهی میــزان یادگیــری و توانمندیهایــی اســت

در سیســتمهای ترکیبــی اســت کــه موجــب تغییــر در

و خروجیهــای نــوآوری رادیــکال را دنبــال میکنــد .ایــن

بیــن ذینفعــان و تحریــک راهکارهــای نوآورانــهی حاصــل

کــه بنگاههــا را آمــادهی انجــام پژوهــش یکپارچــه کــرده
73. Open component system

53

تالشهای استانداردسازی :ارتباط بین ابعاد دانش ،فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

ارزش آن را شــکل میدهــد.

یدهــد .تــاش
نقطــهی آغــاز ایــن خــط ســیر را نشــان م 
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از فرایندهــای جســتجو و پژوهــش مناســب باشــد .بــرای

جســتجو و پژوهــش انتقــال یابــد .دلیــل ایــن امــر آن اســت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تالشهــای استانداردســازی میتوانــد بــرای انــواع مختلفــی

ســومین مفهــوم ایــن اســت که یــک تــاش استانداردســازی

مفهــوم از مســیر یادگیــری ،همانــی اســت کــه مککارتــی و

 2-5محدودیتهای این پژوهش

بــرای تفســیر و مدیریــت انــواع نظامهــای پژوهــش برتــر و

مربــوط بــه پژوهشهــای آتــی موردنظــر نیســتند.

بنابرایــن ،یــک گرایــش راهبــردی بــه ســوی اســتانداردها

مــیداد تــا فعالیتهــا ،رویدادهــا ،و تعامــات را در یــک

همــکاران )2006:440( 74آن را بهعنــوان «نردبــان انتــزاع»
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کردنــد.

تعمیمپذیــری یافتههــا محــدود گــردد .بــرای مثــال در

باشــد ،ماننــد آنچــه َهمــل 76و هیــل و روتائر ِمــل 77شناســایی

کنیــم ،ماننــد همــهی مطالعــات مــوردی ممکــن اســت

مفهــوم چهــارم بــا تالشهــای مدیریتــی در عمــل ارتبــاط

شــکل  3مســیر پژوهــش بــر اســاس تــاش استانداردســازی

و یــا تدریجــی باشــد ،انتظــار مـیرود کــه دانــش اســتاندارد

احتمــال وجــود دارد کــه مســیرهای مهــم جایگزینــی نیــز

دارد .اگــر هــدف مدیریــت در درجـهی اول نــوآوری معمــاری

تنهــا در یــک مــورد (وانــک) نشــان داده شدهاســت ،ایــن

شــده باشــد و نیــز فرایندهــای غیرفعــال و غیرمتمرکــز

وجــود داشتهباشــد .ایــن موضــوع شــامل تمــام یــا بخشــی

اگــر هــدف مدیریتــی ،بــا نوآوریهــای رادیــکال و یــا مــاژوالر
مرتبــط باشــد ،احتمــاالً دانــش اســتاندارد شــده نیســت ،و

بنابرایــن مســیرهای مختلــف بــرای تالشهــای اســتاندارد

جســتجو و پژوهــش میتوانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

از فرایندهــای پژوهــش در نظامهــای مختلــف میشــود ،و

در نتیجــه فرایندهــای پژوهشــی فعــال و یکپارچــه مناســب

ســازی متفــاوت مناســب هســتند .انطبــاق یــک تــاش
استانداردســازی بــا یــک خــط ســیر معیــن ،احتمــاالً توســط

ی دولتــی و شــرکتی ،پژوهشهــای غیرفعــال و
سیاســتها 

همینطــور در بافتــار نــوآوری برحســب عواملــی ماننــد

و تدریجــی باشــد .بــرای پــرورش نوآوریهــای مــاژوالر و

میگــردد .بــرای مثــال توســعهی ســریع اســتانداردهای

فعــال توانمنــد شــوند.

ارتباطاتــی رادیــو در کشــور کــره میتوانــد یــک خروجــی

میباشــند .اگــر در تالشهــای استانداردســازی بــرای

میــزان تدویــن و پیچیدگــی دانــش تعییــن میشــود ،و

غیرمتمرکــز انجــام شــد ،انتظــار م ـیرود نــوآوری ،معمــاری

مقیــاس زمانــی ،پیچیدگــی ،مقــررات و هزینــه تعییــن

رادیــکال الزم اســت تــا فرایندهــای پژوهــش یکپارچــه و

دسترســی چندگان ـهی تقســیم کــدی 78بــرای فناوریهــای

نــوآوری شناختهشــدهای داشــته باشــد که شــامل مســیرهای
مختلــف پژوهشــی باشــد .اهمیــت ســرعت نــوآوری در یــک

ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ

ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻌﺎل
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ﻧﻮآوري ﻣﺎژوﻻر

ﻧﻮآوري رادﯾﮑﺎل
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ﻧﻮآوري ﻣﻌﻤﺎري

زﯾﺎد
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ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ

زﯾﺎد
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میتوانــد مانــع توقــف خالقیــت و تأخیرهــای غیرضــروری

ش استانداردســازی عمــده بهطــور دقیــق بررســی
تــا 

ﺗﺪوﯾﻦ داﻧﺶ
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متفــاوت ،بــرای انــواع مختلــف خروجی نــوآوری بیــان کردند.

در حالــی کــه ایــن مطالعــهی مــوردی بــه مــا اجــازه

ﮐﻢ
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75

در ایــن پژوهــش برخــی محدودیتهــا و فرصتهــای

ﮐﻢ

داﻧﺶ

شکل  :3مسیر فرایندهای پژوهش موجود در یک تالش استانداردسازی

مســیر پژوهــش ،توســط پژوهش هیــل و روتائرمِل پشــتیبانی

میشــود کــه ادعــا میکنــد تالشهــای استانداردســازی،

دورهی زمانــی رشــد بیــن اختــراع و تجاریســازی موفــق را
بــه تأخیــر میاندازنــد.

در حالیکــه میتــوان اســتدالل کــرد کــه یافتههــای
پژوهــش ممکــن اســت بــرای بنگاههــای فعــال در ســایر

صنایــع کاربــرد کمتــری داشتهباشــد ،ارزش نوعشناســی و

یافتههــای پژوهــش بــر پایــهی پژوهشهــا و نظریههــای

پیشــین بودهاســت .بهعــاوه ،همچنــان کــه موقعیــت
ایــن صنعــت خــاص بهطــور ســنتی ،متمرکــز بــر نــوآوری

نیســت؛ بررســی شــد کــه نوعشناســی ایــن پژوهــش بــه
احتمــال زیــاد بــرای موقعیتهایــی کــه نــوآوری در آنهــا
74. McCarthy et al.
75. Ladder of Abstraction
76. Hamel
77. Hill and Rothaermel
)78. Code Division Multiple Access (CDMA

بــا تغییــرات ســریع همــراه اســت و هســتهی مزیــت رقابتــی

بــود و شــامل مجموعــهای از فعالیتهــای ناپیوســتهی

موضــوع بــه ایجــاد انگیزه کمــک کــرده و کاربرد نوعشناســی

ناکارآمــد و کاهــش خالقیــت میشــود.

ســایر بافتارهــای صنعتــی تســهیل مینمایــد.

مرجع:

پایــدار محســوب میشــود ،ارتبــاط بیشــتری دارد .ایــن

و ایدههــای مطــرح شــده در آن را بــرای پژوهشگــران در
محدودیــت دیگــر ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه ایــن

مطالعــهی مــوردی بــر مــوارد موفــق یــک تــاش
استانداردســازی متمرکــز بــود کــه بــه رهبــری صنعــت

نمیشــوند .درواقــع ،بررســی مــواردی کــه در آنهــا چنیــن

تالشهایــی منجــر بــه یــک ســیر نزولــی رقابتــی شــده ،هــم
میتوانــد ثمربخــش باشــد .بهعنــوان مثــال از طریــق ایجــاد

دیوانســاالری ناکارآمــد یــا محص ولمحــور کــردن صنعــت
ماننــد آنچــه در مــورد پیــچ و مهــره مشــاهده شــد.

 6نتیجهگیری
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استانداردســازی بــه مزیتهــای رقابتــی مشــابه منجــر

- Zongjie, Xie, et al. (2016) “Standardization efforts:

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

منجــر شــد .مطالعــات نشــان داد کــه همــهی تالشهــای

استانداردســازی اســت کــه منجــر بــه دیوانســاالری

مزایــا و چالشهــای استانداردســازی توجــه مدیــران و
پژوهشگــران را بــه خــود جلــب کردهاســت ،در عیــن
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حــال یافتههــای تجربــی در مــورد تأثیــر استانداردســازی

استانداردســازی (بــرای مثــال هنگامیکــه بنگاهــی
اســتانداردها را بــرای نــوآوری بیشــتر دنبــال میکنــد) ،ایــن
مطالعــه در مــورد اهمیــت فرایندهــای جســتجو و پژوهــش

بــرای نــوآوری و اتخــاذ یــک رویکــرد اقتضایــی بــه تــاش
استانداردســازی ،ارتباطــات فراینــد پژوهــش و خروجــی

نــوآوری میباشــد .بــرای بررســی ایــن ارتباطــات ،یــک

نوعشناســی توســعه داده شــد کــه چارچوبــی پیشبینانــه،
توصیفــی و تشــریحی را بــرای پژوهشگــران ارائــه میدهــد

تــا بتواننــد تنــوع و تأثیــر تالشهــای استانداردســازی
مختلــف را بررســی نماینــد .یــک پیامــد مهــم ایــن اســت

کــه الزم اســت تالشهــای استانداردســازی بهعنــوان
راهکارهایــی راهبــردی بلندمــدت دیــده شــوند کــه موجــب
خلــق و پذیــرش نوآوریهــا و اســتانداردها میشــود .اگــر
فرایندهــای جســتجو و پژوهــش و اســتانداردهای حاصــل
در پیگیــری یــک هــدف نوآورانــه باهــم هماهنــگ نباشــند،

آنگاه تالشهــای انجــام شــده بــا ریســک همــراه خواهــد

تالشهای استانداردسازی :ارتباط بین ابعاد دانش ،فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

بــر نــوآوری ،ناســازگار اســت .بــا تمرکــز بــر یــک تــاش

