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ــه  ــال هنگامی ک ــرای مث ــازی )ب ــالش استانداردس ــک ت ــه ی ــه چگون ــردازد ک ــوع می پ ــن  موض ــی ای ــه بررس ــه ب ــن مطالع ای
ــف جســتجو و پژوهــش را  ــد( فرایندهــای مختل ــوآوری بیشــتر پیگیــری می کن ــه ن ــرای دســتیابی ب بنگاهــی اســتانداردها را ب

به منظــور دســتیابی بــه خروجی هــای دانــش و نــوآوری دربــر می گیــرد. بااســتفاده از مطالعــه ی مــوردی وانــک1 در چیــن و بــه روش 
اســتقرایی نشــان داده  می شــود کــه چگونــه درجه هــای مختلفــی از پیچیدگــی و تدویــن دانــش بــا هــم ترکیــب می شــوند 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( می شــود2. در ایــن پژوهــش نشــان داده می شــود زمانی کــه 
فعالیــت استانداردســازی در یــک بنــگاه بــا درجــه ی باالیــی از دانــش مــدون همــراه باشــد، نــوآوری تدریجــی و نــوآوری معمــاری 
ــای  ــه تالش ه ــن، بحــث می شــود کــه چگون ــاژوالر محــدود می شــود. همچنی ــکال و م ــوآوری  رادی ــه ن ــد، در حالی ک ــش می یاب افزای
استانداردســازی می تواننــد منجــر بــه بــروز توانمنــدی نــوآوری شــوند و چگونــه تالش هــا و فعالیت هــای استانداردســازی می تواننــد 

بــرای انــواع مختلــف فرایندهــای جســتجو و پژوهــش در بافتارهــای صنعتــی مختلــف مناســب باشــند.

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

1 مقدمه
ایــن مقالــه بــر ایــن موضــوع کــه چگونــه تالش هــای 
استانداردســازی یــک بنــگاه بــر فرایندهــای جســتجو و 
پژوهــش دانــش  و خروجی هــای نــوآوری حاصــل از آن 
تأثیرگــذار اســت، تمرکــز دارد. استانداردســازی، فراینــد 
ــر  ــی ب ــخصه های مبتن ــازی مش ــعه و پیاده س ــاد، توس ایج
ــع و  ــای ذی نف ــران، گروه ه ــا، کارب ــرات بنگاه ه ــاع نظ اجم
ــای  ــرای ارتق ــل ب ــتانداردهای حاص ــد. اس ــا می باش دولت ه
ــک  ــد. ی ــکار می رون ــت ب ــری و کیفی ــازگاری، تعامل پذی س
اندازه هــای  تنظیــم  استانداردســازی،  از  ابتدایــی  مثــال 
ــود دارد  ــا وج ــا و پیچ ه ــه روی مهر ه ه ــت ک ــی اس رزوه  های
کــه بــا فرایندهــای اســتاندارد می تــوان به طــور مکــرر، 
ــا  ــر اســاس اســتانداردهای مشــخص ب ــن محصــوالت را ب ای

ــرد. ــد ک ــی تولی ــای جهان کاربرده
ســازمان های  طریــق  از  می تــوان  را  اســتانداردها 
ــتقل،  ــور مس ــا به ط ــتاندارد 3SDO و ی ــعه ی اس تدوین وتوس

مثــاًل از طریــق بنگاه هــای پیشــرو یــا بنگاه هایــی کــه 
جایــگاه مســلط و حاکمــی در بــازار دارنــد، تدویــن و 
ــوآوری  ــرای تولیــد یــک ن مدیریــت کــرد. وقتــی بنگاهــی ب
از ســند اســتاندارد پیــروی می کنــد، بــه ایــن عمــل »تــالش 
به طــور  می شــود.  گفتــه  استانداردســازی4«  )فعالیــت( 
مشــخص، وقتــی کــه یــک بنــگاه، در تدوین وتوســعه ی 
ــش  ــتر، نق ــای بیش ــق نوآوری ه ــور خل ــتانداردها به منظ اس
رهبــری ایفــا می کنــد، یک تــالش )فعالیــت( استانداردســازی 
انجــام داده اســت. به عنــوان مثــال شــرکت گــوگل در زمــان 
ــل  ــتم عام ــرای سیس ــی ب ــعه ی نوآوری های ــاب و توس اکتس
تلفــن همــراه خــود بــه  نــام اندرویــد5، به دنبــال یــک تــالش 

ــود. ــازی ب استانداردس
اثــرات  استانداردســازی  کــه  معتقدنــد  پژوهش گــران 
ــه  ــا دارد. اگرچ ــار نوآوری ه ــق و انتش ــر خل ــی ب قابل توجه
ــازی  ــن استانداردس ــه ی بی ــه رابط ــین ک ــای پیش پژوهش ه
ــد.  ــازگاری ندارن ــم س ــا ه ــد، ب ــی کردن ــوآوری را بررس و ن

1. Vanke
2. یک نوع شناسی متشکل از چهارنوع فرایند جستجو شامل فعال، یکپارچه، 

غیرمتمرکز و غیرفعال ارائه شده است
3. Standards Development Organizations
4. Standardization effort
5. Android

* دانش آموخته ی 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
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کــه  درجایــی  مطالعــات  برخــی  مثــال،  به عنــوان 
استانداردســازی موجــب انتشــار نوآوری شــده و ســاختارهای 
صنعــت را تغییــر داده اســت، رابطــه ی مثبتــی را بیــن ایــن 
 دو گــزارش می کننــد، درحالی کــه ســایر پژوهش گــران 
ــری از  ــطه ی جلوگی ــازی به واس ــه استانداردس ــد ک معتقدن
خالقیــت و بــه تعویــق انداختــن دوره ی رشــد میــان اختــراع 
ــوآوری  ــدن ن ــدود ش ــب مح ــق، موج ــازی موف و تجاری س
می شــود. برخــی مطالعــات نیــز بــر رابطــه ی نامعلــوم 
ــور6   ــد. دامن پ ــاره دارن ــازی اش ــوآوری و استانداردس ــن ن بی

ــه  ــد ک ــان می کن ــود بی ــات خ ــی از مطالع )1991( در یک
ــار  ــک بافت ــوآوری در ی ــتقرار ن ــازی و اس ــان پیاده س در زم
ــد موجــب تحقــق  ســاخت وتولیدی، استانداردســازی می توان
ــار  ــازی در بافت ــا استانداردس ــود؛ ام ــی ش ــرل مدیریت کنت
خدماتــی ممکــن اســت موجــب محــدود شــدن ارتبــاط بیــن 
تولیدکننــده- مشــتری شــود. باوجود ایــن تناقضــات، درک و 
فهــم بهتــر نقــش و رابطــه ی متقابــل بیــن استانداردســازی و 

ــت. ــم اس ــی مه ــت پژوهش ــک فرص ــوآوری، ی ن

  جدول 1:  استانداردسازی و نوآوری در پژوهش  مدیریت

6. Damanpour
7. Tassey
8. Kano
9. Stand-alone
10. Tether

11. Yoo
12. Rysman and Simcoe
13. Leiponen
14. Grotnes
15. Viardot

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

21. Groesser
22. Lopez-Berzosa and Gaw

ابعاد دانش درونی شده در تالش هایمطالعه ی نمونه
انواع خروجی های نوآوریاستانداردسازی یک بنگاه

ماژوالر/ معماری/ تدریجی/ رادیکالتدوین زیاد، پیچیدگی زیادتاسی7 )2000(

نظام مند/ مستقل9تدوین زیاد یا کم، پیچیدگی زیادکانو8 )2000(

خدمات/ فرایندتدوین زیاد، پیچیدگی زیادتِِدر10 و همکاران )2001(

انتشار/ سیستم/ فرایندتدوین زیاد یا کم، پیچیدگی زیادیو11 و همکاران )2005(

انتشار/ انباشتیتدوین زیاد، پیچیدگی زیادرایسمان و سیمکو12 )2008(

بدون طبقه بندیتدوین زیاد یا کم، پیچیدگی زیادلِیپونِن13 )2008(

خارج به داخل/ داخل به خارج/ فرایند دوطرفهتدوین زیاد یا کم، پیچیدگی زیادگروتنز14 )2009(

تدریجی/ رادیکالتدوین زیاد یا کم، پیچیدگی زیادویاردوت15 )2010(

نوآوری مدیریت رادیکال/ افزایشیتدوین زیاد، پیچیدگی زیاد یا کمرایتا16 و همکاران )2012(

ماژوالر/ معماری/ تدریجی/ رادیکال/ محصول/ تدوین زیاد یا کم، پیچیدگی زیادنارایانانا و ِچن17 )2012(
فرایند/ نهادی/ صنعتی/ فناورانه

بدون طبقه بندیتدوین زیاد یا کم، پیچیدگی زیادهایتونِن18 و همکاران )2013(

گسسته/ انباشتیتدوین زیاد، پیچیدگی زیاددولفسما و ِسئو19 )2013(

انتشار/ توانمندیتدوین زیاد یا کم، پیچیدگی زیادجائو20 و همکاران )2014(

سیستم/ انتشار/ تدریجیتدوین زیاد یا کم، پیچیدگی زیادگروئِسر21 )2014(

نوآوری جمعیتدوین زیاد، پیچیدگی زیادلوپِز- بِرزوسا و گآوو22 )2014(
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ــی  ــر چگونگ ــه درک بهت ــک ب ــش کم ــن پژوه ــدف از ای ه
ــازی  ــای استانداردس ــا تالش ه ــط ب ــش مرتب جســتجوی دان
یــک بنــگاه اســت کــه می توانــد منجــر بــه مدیریــت 
ــون و  ــای نلس ــر یافته ه ــود. بناب ــوآوری ش ــر ن ــش ت اثربخ
ــتجوی  ــی جس ــب درک چگونگ ــه موج ــر23 )1982( ک وینت
ــه مــا در توضیــح  ــرای دانــش )دانایــی( اســت و ب بنگاه هــا ب
رفتــار نوآورانــه کمــک می کنــد؛ چشــم اندازی ایجــاد کــرده 
کــه به طــور گســترده ای در مبحــث نــوآوری بــه کار مــی رود. 
ــد  ــف کردن ــرکار24 )2001( توصی ِ ــف و ن ــال، روزنُک ــرای مث ب
کــه چگونــه یــک جســتجو و پژوهــش محلــی بــرای یافتــن 
ــا بــه کار بــردن دانــش موجــود بــا جســتجو و  یــک راه کار، ب
پژوهــش غیرمحلــی در تضــاد اســت؛ یــا آنچــه کــه روزنَکف و 
آلِمیــدا )2003( آن  را یادگیــری اکتشــافی25 نامیدنــد. کاتیــال 

ــه  ــا )ک ــتجو و پژوهش ه ــق جس ــر عم ــا26 )2002( ب و آهوج
ــه طــور عمیــق مــورد اســتفاده ی  ــه دانــش موجــود ب چگون
ــش  ــتجو و پژوه ــروی جس ــرد( و قلم ــرار می گی ــدد ق مج
)دانــش گســترده ی جدیــد چگونــه کشــف می شــود( 
ــو27 )2003( جســتجو  ــه گری ــی ک ــتند، در حال ــز داش تمرک
ــود28   ــطه ی کارنم ــه به واس ــئله دار را ک ــای مس و پژوهش ه
ــل  ــه به دلی ــی را ک ــای ضعیف ــن و جســتجو و پژوهش ه پایی

ــت. ــی کرده اس ــده، بررس ــاد ش ــد ایج ــش از ح ــع بی مناب
ــرات در قلمــروی جســتجو  ــه تغیی ــه چگون ــر این ک ــالوه ب ع
ــات  ــر بگــذارد، مطالع ــوآوری تأثی ــر ن ــد ب و پژوهــش می توان
هــم، اهمیــت رویکردهــای مختلــف بــه جســتجو و پژوهــش 

را برجســته کرده انــد.

در مقابــل »هرمی ســازی«29 یــک فراینــد جســتجو و پژوهش 
ــر دیدگاهــی اســت کــه در آن، کارشناســان یــک  مبتنــی ب
بخــش ســایر کارشناســان موردنظــر را می شناســند، و بــرای 
شناســایی افــرادی کــه صفات نســبت داده شــده ی بیشــتری 
را بــه واســطه ی »حرکــت رو بــه بــاال بــه ســمت رأس 
ــن، فرایندهــای  ــر ای ــه کار مــی رود. عــالوه ب ــد، ب هــرم« دارن
جســتجو و پژوهــش برحســب میزانــی کــه شــرکای متحــد 
ــد در  ــش جدی ــه دان ــتیابی ب ــرای دس ــترک ب ــور مش به ط
ــد،  ــش می کنن ــی، پژوه ــف دانش میــان دامنه هــای مختل
ــتجو و  ــای جس ــا فراینده ــند؛ و ی ــاوت باش ــد متف می توانن
پژوهــش را بــرای منابــع دانشــی هدفمنــد منتخــب از بــازار 

ــد. ــه کار  ببرن ــدگان ب ــم و تأمین کنن ــول، عل محص

 

ابعاد دانش

 خروجی هايانواع 
نوآوري

جستجویندهاي افر

یک بنگاهسازي استاندارد تالش  

شکل 1: تالش های استانداردسازی و ارتباط بین ابعاد دانش، فرایندهای پژوهش و خروجی های نوآوری

23. Nelson and Winter
24. Rosenkopf and Nerkar
25. Explorative Learning
26. Katila and Ahuja

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

ــه شــده اســت. ابتــدا ادبیــات  مباحــث در چهــار بخــش ارائ
ــا بفهمیــم کــه  ــوآوری مــرور می شــود ت استانداردســازی و ن
ــت(  ــالش )فعالی ــه در ت ــش ک ــف دان ــاد مختل ــه ابع چگون
ــواع  ــر ان ــد ب ــی شــده اســت، مــی توان استانداردســازی درون
مختلــف خروجــی هــای نــوآوری تأثیــر بگــذارد )شــکل 1(. 
ــش،  ــف دان ــاد مختل ــن ابع ــوه ی بی ــط بالق ــن، رواب همچنی
ــوآوری  فرایندهــای جســتجو و پژوهــش و خروجــی هــای ن
ــورد  ــود دارد، م ــازی وج ــالش  استانداردس ــک ت ــه در ی ک
بررســی قــرار گرفتــه و ترســیم می شــود. در مرحلــه ی دوم، 
بــه منظــور بررســی و بــه ترســیم روابــط بیــن اجــزای یــک 
تــالش استانداردســازی، مطالعــه ی موردی در شــرکت وانک30 
کــه بزرگتریــن توســعه دهنــده ی امــالک مســکونی در چیــن 
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اســت، ارائــه می شــود. وانــک، بــه مــدت تقریبــاً شــش ســال، 
عهــده دار یــک تــالش  استانداردســازی در طراحــی مســکن و 
ســاختمان بــود. ایــن موضــوع بــه اســتانداردها و نوآوری هایی 
بــرای ســاخت و ســازهای انبــوه خــارج از محــدوده )معــروف 
به عنــوان “صنعتــی ســازی مســکن31”( شــد کــه از آن 
ــورد  ــن م ــاختمان چی ــت س ــط صنع ــون توس ــان تاکن زم
ــط  ــی مرتب ــت های دولت ــر سیاس ــه و ب ــرار گرفت ــرش ق پذی
چیــن تأثیرگــذار بــوده اســت. در مرحلــه ی ســوم، دربــاره ی 
یافتــه هــای مطالعــه ی مــوردی، بحــث و یــک نــوع شناســی 
ــه،  ــال، یکپارچ ــامل فع ــش ش ــد پژوه ــه فراین ــار گون از چه
ــی  ــوع خروج ــار ن ــا چه ــراه ب ــال، هم ــز و غیرفع غیرمتمرک
ــی و  ــکال، تدریج ــاژوالر، رادی ــامل م ــوآوری ش ــف ن مختل
معمــاری ارائــه می شــود. در پایــان، نتایــج بحث هــای 

ــود. ــه می ش ــش، ارائ ــی پژوه ــم عمل ــری و مفاهی نظ

2 استانداردسازی و نوآوری در پژوهش مدیریت
ــه ی  ــی رابط ــه بررس ــه ب ــش ک ــات پژوه ــه ی ادبی ــا مطالع ب
میــان استانداردســازی و نــوآوری مــی پــردازد، دو زمینــه ی 
اصلــی و پرتکــرار، شناســایی شــده اســت: دانش درونی شــده 
در استانداردســازی و انــواع خروجــی هــای نــوآوری )جــدول 
ــورد  ــخص در م ــور مش ــش، به ط ــن بخ ــد(. در ای 1 را ببینی
دانــش در زمینــه ی تــالش  استانداردســازی یــک بنــگاه بحث 
می شــود. بــه عــالوه، در مــورد نــوآوری از منظــر جســتجو و 
پژوهــش بــرای دانــش در طــول یــک تــالش  استانداردســازی 
ــوان  ــترده  به عن ــدات گس ــود تأیی ــا وج ــود؛ ب ــث می ش بح
ــه  ــه، جســتجو و پژوهــش فقــط ب کلیــد درک رفتــار نوآوران
ــش در  ــود پژوه ــاره دارد. کمب ــازی اش ــث استانداردس مباح
ایــن حــوزه وجــود دارد کــه در جــدول خالصــه ی ادبیــات 

ارائــه شــده اســت )جــدول 1(.
استانداردسازی  تالش   در  شده  درونی  دانش   1-2

یک بنگاه
استانداردســازی یــک تــالش دقیــق و حســاب شــده توســط 
یــک ســازمان بــرای تدویــن و توســعه، بــه تصویب رســاندن و 
اســتقرار اســتانداردها میان ذی نفعان اســت. استانداردســازی 
ــن و توســعه اســتاندارد  ــد توســط ســازمان های تدوی می توان
ــه  ــکا32 ک ــک امری ــان مکانی ــن مهندس ــد انجم )SDO(، مانن
ــی  ــات مکانیک ــزا و قطع ــه اج ــوط ب ــتانداردهای مرب ــر اس ب

نظــارت دارد، هدایــت و رهبــری شــود. همچنیــن، می توانــد 
توســط بنگاه هــای خصوصــی کــه بــرای دســتیابی بــه 
نــوآوری هــای مرتبــط در فرایندهــا و محصــوالت خــود بــه 
ــود.  ــری ش ــت و رهب ــازی هســتند، هدای ــال استانداردس دنب
ــود.  ــده می ش ــازی« نامی ــالش استانداردس ــوع »ت ــن موض ای
ــد را  ــل اندروی ــتم عام ــوگل سیس ــرکت گ ــال، ش ــرای مث ب
ــعه داد  ــل توس ــات راه دور موبای ــتگاه های ارتباط ــرای دس ب
ــان،  ــرور زم ــه م ــابداری ب ــاوره های حس ــت و مش و مدیری
ــتاندارد  ــای اس ــا و روش ه ــوع ه ــعه ی موض ــب توس موج

مــورد اســتفاده در صنعــت آن هــا شــد.
مــورد  در  پژوهــش   کــه  می دهــد  نشــان   1 جــدول 
استانداردســازی و نــوآوری دو بعــد دانــش را بــرای توصیــف 
فرایندهــا بــه کار گرفتــه اســت: تدویــن و پیچیدگــی. تدویــن 
اشــاره دارد بــه درجــه ای کــه دانــش می توانــد مستندســازی 
ــه اشــتراک گذاشــته شــود. چرخــه ی  ــا ب و منتقــل شــده ی
عمــر استانداردســازی و تغییــر فناورانــه بــه توضیــح چگونگی 
تغییــرات ســطوح تدویــن دانــش در استانداردســازی کمــک 
می کنــد. دانــش نامــدون به طــور معمــول در مراحــل 
هنگامی کــه  می یابــد،  ظهــور  استانداردســازی  اولیــه ی 
ــان  ــت می ــون و خطــا و رقاب ــه، آزم ــای فناوران عدم قطعیت ه
فناوری هــای رقیــب وجــود دارد. مراحــل اولیــه ی یــک 
تــالش استانداردســازی می توانــد بــا ظهــور مثــال یــک 
طــرح غالــب33 پایــان بپذیــرد و دانــش نامــدون وقتــی کــه 
ــدازه ای بــه  ــا ان اســتانداردهای صنعتــی تدویــن می شــوند، ت

ــل شــود. ــدون تبدی ــش م دان
و  استانداردســازی  بیــن  موجــود  مطالعــات  در  اگرچــه 
به نــدرت  امــا  می شــوند،  قائــل  تفــاوت  اســتانداردها 
تأکیــد می شــود، درحالی کــه برخــی  ایــن تمایــز  بــر 
ــد.  ــر می گیرن ــرادف درنظ ــوم را مت ــن دو مفه ــات ای مطالع
ــه  ــد ک ــح می ده ــی34 )2000:558( توضی ــال تاس ــرای مث ب
ــای  ــود در فناوری ه ــزای موج ــن اج ــازی، تدوی »استانداردس
ــت  ــا مدیری ــط ب ــات مرتب ــی اطالع ــا برخ ــت و ی ــک صنع ی
و هدایــت فعالیت هــای اقتصــادی را بیــان می کنــد« و 
ــه ای از  ــتانداردها، مجموع ــه »اس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
مشــخصه هایی هســتند کــه بــا همــه ی اجــزای محصــوالت، 
فرایندهــا، قالب هــا و یــا رویه هــای تحــت قلمــروی آن، بایــد 
مطابقــت داشــته باشــند«. ایــن تعاریــف بیــان مــی دارد کــه 
31. Housing industrialization
32. American Society of Mechanical Engineers (ASME)
33. Dominant design
34. Tassey
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استانداردســازی، یــک فراینــد تدویــن دانــش بــرای کمــک به 
ــادی،  ــای اقتص ــی فعالیت ه ــود کارآی ــا و بهب درک نوآوری ه

به ویــژه در زمینه هــای بــا مهــارت بــاال می باشــد.
ایــن عقیــده وجــود دارد کــه تمرکــز صــرف بــر دانــش مدون 
به معنــی دســت کــم گرفتــن نقــش توانمندی هــا و یادگیــری 
ــش نامــدون درونی شــده ی  ســازوکارهای انباشته شــده از دان
ــد  ــازوکارهایی می توان ــن س ــت. چنی ــازی اس در استانداردس
به عنــوان بخشــی از فراینــد تدوین وتوســعه و اســتقرار یــک 
اســتاندارد، توســعه یابــد؛ امــا بــه نادیــده گرفتــن و غفلــت از 
فراینــد تدویــن دانــش استانداردســازی گرایــش دارد. بــرای 
ــد استانداردســازی شــامل  ــه، فراین ــع فناوران ــال در صنای مث
فراهــم کــردن فنــاوری ســازگار، ایجــاد یــک شــبکه ی 
پشــتیبان و حمایت گــر، توســعه ی یــک نــام و نشــان تجــاری 
غالــب، جهانــی شــدن، به حداقــل رســاندن هزینه  هــای 
تولیــد و ســرمایه گذاری بیشــتر از رقبــا می شــود. از دیــدگاه 
مــا، مطالعــات صرفــاً بــه تمرکــز بــر دانــش مــدون گرایــش 
ــه ی  ــه هزین ــه ب ــا ک ــی فراینده ــد خروج ــته اند؛ مانن داش
ــی  ــازی درون ــد استانداردس ــه در فراین ــی ک ــش نامدون دان
ــود در  ــش موج ــدن« دان ــی ش ــور از »درون ــت. منظ شده اس
عملیاتــی  رویه هــای  و  روتین هــا  ســازمان دهی،  مبانــی 
ــازی الزم  ــالش استانداردس ــرای ت ــه ب ــتانداردها اســت ک اس

اســت.
دومیــن بعــد دانــش که در جــدول 1 آمــده اســت، پیچیدگی 
ــد  ــه می توان ــت ک ــش اس ــدی از دان ــه ح ــت، ک ــش اس دان
افــراد  جریــان داشته باشــد و به صــورت مســتقل بیــن 
ــور  ــود. به منظ ــرده ش ــه کار ب ــگاه ب ــی بن ــای فرع ــا واحده ی
ــاد مســتلزم ســایر  ــا پیچیدگــی زی ــرد، دانــش ب درک و کارب
حوزه هــای دانشــی و ســایر فرایندهــای اضافــه اســت. دانــش 
ــانی  ــه آس ــد ب ــوده و می توان ــم، مســتقل ب ــی ک ــا پیچیدگ ب
ــر  ــوع ب ــات موض ــود. ادبی ــرده ش ــه کار ب ــه و ب ــال یافت انتق
اهمیــت پیچیدگــی دانــش در تــالش استانداردســازی یــک 
بنــگاه تأکیــد دارد، امــا ترســیم چگونگــی تأثیــر آن بــر انــواع 
ــا شکســت مواجــه  خروجی هــای نوآوری هــای تولیدشــده، ب

شده اســت.
ــاد  برخــی مطالعــات پیشــنهاد می کننــد کــه پیچیدگــی زی
دانــش، هســته ی مرکــزی استانداردســازی اســت. بــرای مثال 
یــو و همــکاران )2005( نشــان دادنــد کــه استانداردســازی و 

نــوآوری در خدمــات پهنــای بانــد تلفــن همــراه به واســطه ی 
ــده  ــوع و پیچی ــه ی متن ــش فناوران ــی دان ــه یکپارچگ ــاز ب نی
پیــش رفته اســت. به عــالوه ادبیــات موجــود پیشــنهاد 
استانداردســازی  در  درونی شــده  دانــش  کــه  می کنــد 
می توانــد متشــکل از درجــات مختلفــی از پیچیدگــی باشــد. 
ــر  ــر کمت ــان درگی ــداد ذی نفع ــه تع ــال، هنگامی ک ــرای مث ب
ــاخت36  ــار س ــک ب ــی35 )ی ــات سفارش ــد خدم ــد مانن باش
ــاص37(  ــتری خ ــک مش ــرای ی ــده ب ــازی ش ــا سفارشی س ی
ــری برخــوردار  ــز از پیچیدگــی کمت ــش نی احتمــال دارد دان
ــلیقه ها و  ــان دارای س ــه ذی نفع ــی ک ــز هنگام ــد، و نی باش
زمینه هــای اجتماعــی، اقتصــادی و فناورانــه ی مختلــف 
باشــند، دانــش پیچیده تــر محتمــل اســت. هنگامی کــه 
ــت  ــه در صنع ــد آنچــه ک ــدار مانن ــعه ی پای ــات توس موضوع
ــوآوری می شــود،  ســاختمان وجــود دارد موجــب تحریــک ن
ــود )در  ــش بیشــتر می ش ــی دان ــاد پیچیدگ ــال زی ــه احتم ب

ــود(.  ــث می ش ــه بح ادام
ــا و ِچــن )2012( به طــور ضمنــی نشــان دادنــد کــه  نارایانان
پیچیدگــی دانــش در استانداردســازی بــر نــوآوری معمــاری 
در ســطح جامعــه38 )ماننــد بنگاه هــای رقیــب و پلتفرم هــای 
فناورانــه ی آن هــا( و نــوآوری مــاژوالر در ارائــه ی محصــوالت 
ــدی  ــوع طبقه بن ــن ن ــت. ای ــذار اس ــوه تأثیرگ ــورت بالق به ص
ــر  ــاری( ب ــی و معم ــکال، تدریج ــاژوالر، رادی ــوآوری )م از ن
اســاس ایــن اســت کــه نــوآوری چــه مقــدار شــامل پیوندهــا 
ــد  ــا شــامل اجــزای جدی ــد بیــن اجــزا و ی و ارتباطــات جدی
می باشــد. ایــن انــواع نــوآوری بــه موضــوع پیچیدگــی 
معمــوالً  می شــود،  مربــوط  استانداردســازی  در  دانــش 
ــزای  ــه اج ــت ک ــی اس ــا و ارتباطات ــده ی پیونده تعیین کنن
یــک محصــول را به هــم پیونــد می دهــد. بــرای مثــال 
ــه ی  ــازوکارهای همکاران ــکاران )2010( س ــن و هم کلینزم
متفاوتــی را در چهــار نــوع ارتبــاط از ســطح شــرکت، پــروژه و 
فــرد در بافتــار پیچیدگــی دانــش شناســایی کردنــد. هنگامی 
ــد،  ــی می مان ــت نخورده باق ــی دس ــزای اصل ــش اج ــه دان ک
ــد  ــر در روش پیون ــرای تغیی ــی را ب ــتانداردها فرصت های اس

ــد. ــم می کنن ــم، فراه ــا ه ــش ب ــزای دان اج
2-2 تالش های استانداردسازی از منظر پژوهش

بــر اســاس مباحــث فــوق، مطالعــات استانداردســازی آمــده 
در جــدول 1، تأکیــد کمــی بــر فرایندهــای جســتجو و 
35. Bespoke service
36. One-off
37. Custom-made
38. Community level
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39. Chiang and Hung
40. Performance
41. Building Information Model (BIM)

ــده   ــر کنن ــدی غافلگی ــا تاح ــن داده ه ــد. ای ــش دارن پژوه
هســتند، زیــرا جنبــه ی کلیــدی در نــوآوری ایــن اســت کــه 
ــد و  ــش جدی ــال دان ــرای انتق شــامل جســتجو و پژوهــش ب
یــا بازترکیــب فناوری هــا یــا ایده هــای موجــود اســت. درک 
جســتجو و پژوهــش بــرای دانــش و چگونگــی فراینــد هدایت 
ــوآوری، حیاتــی  ــرای درک فراینــد ن و مدیریــت کــردن آن ب
شــناخته شده اســت؛ چراکــه دانــش، پایــه و مبنــای یادگیری 
ــز  ــد. جســتجو و پژوهــش و پژوهــش، مرک ــم می کن را فراه
ــاس  ــر اس ــت. ب ــوآوری اس ــازی و ن ــای استانداردس تالش ه
کارهــای نلســون و وینتــر )1982(، جســتجو و پژوهــش در 
ــک  ــئله ی ی ــل مس ــای ح ــوان فعالیت ه ــا به عن ــن بافتاره ای
ــه  ــش فناوران ــب دان ــق و بازترکی ــامل خل ــه ش ــازمان ک س

ــود. ــف می ش ــت، تعری اس
ــک چشــم انداز جســتجو  ــده ی ــه، پیشــنهاد ش ــن مقال در ای
ــورده  ــد خ ــه پیون ــش فناوران ــاد دان ــا ابع ــه ب ــش ک و پژوه
اســت می توانــد بــه تطابــق تناقضــات و ناســازگاری ها 
در ادبیــات موضــوع کمــک کنــد و بــر استانداردســازی 
و نــوآوری تأکیــد دارد. مطالعــات دریافته انــد کــه انــواع 
ــا  ــکال ی ــر رادی ــش ب ــتجو و پژوه ــت جس ــف فعالی مختل
ــودن نوآوری هــای یــک بنــگاه تأثیرگــذار اســت.  تدریجــی ب
ــد  ــگ39 )2010( اســتدالل کردن ــگ و هان ــال چیان ــرای مث ب
ــود40  ــد کارنم ــا می توان ــتجوها و پژوهش ه ــق جس ــه عم ک
ــد؛ در حالی کــه قلمــروی  ــوآوری تدریجــی را تســهیل نمای ن
جســتجو و پژوهــش، نــوآوری رادیــکال را افزایــش می دهــد. 
ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل اســت کــه ویژگی هــای دانــش 
ماننــد طــول عمــر دانــش و ســازوکارهای یادگیــری مرتبــط 
ــاوت  ــه تف ــش ب ــف گرای ــی مختل ــای پژوهش ــا فعالیت ه ب
ــوآوری  ــوع ن ــای متن ــه کارنموده ــر ب ــد و منج ــتن دارن داش

می شــوند.

3 روش ها
ــای  ــه موفقیت ه ــگاه ک ــک بن ــوردی از ی ــه ی م ــک مطالع ی
زیــادی را در زمینــه ی اســتفاده از اســتانداردها بــرای نــوآوری 
ــا را از  ــد درک م در تالش هــای خــود داشــته اســت، می توان
تالش هــای استانداردســازی و نقــش فرایندهــای جســتجو و 
پژوهــش بهبــود بخشــد. در نتیجــه، در این جــا روش شناســی 
پژوهــش توصیــف شــده و توضیــح داده می شــود کــه چــرا 

و چگونــه مطالعــه ی مــوردی وانــک انجــام شــد. همچنیــن، 
رویکــرد مقالــه نســبت بــه جمــع آوری داده هــا توصیف شــده، 
ــش و  ــتجو و پژوه ــای جس ــش، فراینده ــف دان ــاد مختل ابع
ــک،  ــازی وان ــالش استانداردس ــوآوری در ت ــای ن خروجی ه
ــیده  ــر کش ــه تصوی ــده و ب ــل ش ــایی و تجزیه وتحلی شناس

می شــود.
3-1 بافتار مطالعه ی موردی و انتخاب آن

در ایــن مقالــه، بخــش ســاختمان کشــور چیــن انتخــاب شــد 
زیــرا به واســطه ی رویکردهــای جدیــد بــرای بهبــود راندمــان 
ــات،  ــات و ارتباط ــای اطالع ــاذ فناوری ه ــز اتخ ــرژی و نی ان
تغییــرات قابل توجهــی در آن وجــود دارد. اگرچــه، به صــورت 
ســنتی، در بخــش ســاختمان چندان نــوآوری مطرح نیســت، 
امــا معیارهــای جدیــدی بــرای بهبــود روش هــای نوآورانــه از 

طریــق اســتانداردها اتخــاذ شده اســت.
بخــش ســاختمان چیــن یــک صنعــت مهــم و جــذاب 
ــک  ــاً ی ــه تقریب ــوآوری در آن اســت، ک ــه ن ــاز ب به لحــاظ نی
ســوم کل مصــرف انــرژی چیــن را به خــود اختصــاص 
داده اســت. چنیــن تقاضاهایــی به دلیــل مقیــاس گســترده ی 
ــش  ــن و رشــد ســریع شهرنشــینی در آن، افزای اقتصــاد چی
می یابــد. انتظــار مــی رود کــه درصــد جمعیــت نواحــی 
شهرنشــین افزایــش یابــد کــه ایــن مقــدار از 36% در ســال 
2000 بــه 50% در ســال 2020 تخمیــن زده می شــود. 
ــر  ــارد مت ــاله 2 میلی ــر س ــر، ه ــال اخی ــی ده س ــع، ط درواق
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــن س ــد در چی ــاختمان جدی ــع س مرب
ــر  ــارد مت ــود 40 میلی ــاختمان های موج ــر س ــال حاض در ح
ــات  ــد الزام ــا فاق ــه 95% آن ه ــرآورد شــده اســت ک ــع ب مرب
ــتند.  ــاختمان هس ــرژی در س ــان کارای ان ــاز راندم ــورد نی م
دولــت چیــن مجموعــه ای از اســتانداردهایی را کــه بــه 
افزایــش نــوآوری در ســاخت و ســاز کمــک می کنــد، تدویــن 
و منتشــر کــرده اســت. بــه عنــوان مثــال دولــت، اســتقرار و 
  41BIM پیــاده ســازی فنــاوری مــدل اطالعات ســاخت و ســاز
ــه  ــد ک ــویق می کن ــاختمان ها تش ــر س ــه ی عم را در چرخ
ــتانداردها می باشــد.  ــرای اس ــاختار و اج ــامل طراحــی، س ش
ــرای  همچنیــن دولت هــای محلــی اســتانداردهای خــود را ب
اســتقرار و پیــاده ســازی BIM فراهــم می کننــد. همچنیــن، 
ــرژی  ــی کارایــی ان ــرای ارزیاب دولــت چیــن اســتانداردی را ب
در ســاخت و ســاز )GB\T 50668-2011(  در ســال 2011، 
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ــت  ــتاندارد را رعای ــن اس ــه ای ــرکت هایی ک ــار داد. ش انتش
ــی  ــد مشــمول طــرح کاهــش و معافیت هــای مالیات می کردن
از طــرف دولــت می شــدند. ایــن اســتاندارد، الزامــات ارزیابــی 
ــرای سیســتم های  ــف طبقه بنــدی را ب ــه و ســطوح مختل پای
ــزی  ــرح ری ــامل ط ــه ش ــرد ک ــن می ک ــاز تعیی ــاخت و س س
ــه  ــش،  تهوی ــاختمان، HVAC )گرمای ــاری، پوشــش س معم
ــه و  ــع تغذی ــه، منب ــن آب و تخلی ــوا42(، تأمی ــت ه و وضعی
روشــنایی، محیــط داخلــی و عملیــات و مدیریــت ســاختمان 
ــرای هــم گام شــدن  هــای مســکونی و عمومــی می باشــد. ب
و بــرآورده کــردن الزامــات متغیــر در ایــن حــوزه از طراحــی 
و ســاخت ســاختمان، بنــگاه هــای فعــال در بخــش ســاخت و 
ســاز چیــن بایــد واکنش هــای نوآورانــه ای را بــا روش صحیــح 
و بــا ســرعت مناســبی داشــته باشــند. اگرچــه، درحالــی کــه 
ــای  ــطه ی تالش ه ــش به واس ــن بخ ــا در ای ــب نوآوری  ه اغل
استانداردســازی صــورت مــی گیــرد، میــزان فهــم و درک در 

ــدک اســت. ــی، ان ــن نوآوری  های ــر چنی ــورد تأثی م
پیــرو مطالعــات ســیِگل کــو43 )2007(، بــه ســه دلیــل وانــک 
ــت،  ــالک اس ــعه دهندگان ام ــن توس ــی از بزرگتری ــه یک ک
به عنــوان مطالعــه ی مــوردی انتخــاب شــد. اول اینکــه 
ــی ســازی مســکن44   ــک شــرکت پیشــرو در صنعت ــک ی وان
در بیــن شــرکت های چینــی اســت کــه از ســال 1999 
راهبــرد بلندمــدت دارد. صنعتــی ســازی مســکن، روش هــای 
به جــای  را  ســایت  از  خــارج  انبــوه  ســاخته ی  پیــش 
روش هــای مرســوم ســاخت و ســاز در ســایت رواج می دهــد. 
ــکن  ــازی مس ــی س ــاس صنعت ــه و اس ــازی، پای استانداردس
ــا هــدف  اســت. بــه عنــوان مثــال، اجــزای ســاخت و ســاز ب
ــوه خــارج از ســایت، و  ــش ســازی انب تســهیل طراحــی، پی
ســرهم بنــدی در ســایت ســاختمانی بایــد اســتاندارد شــوند. 
ــن، صنعتــی ســازی مســکن نه تنهــا روش ســاخت را  بنابرای
تغییــر می دهــد، بلکــه نیازمنــد تالش هــای استانداردســازی 
ــره ی  ــر در زنجی ــان درگی ــن ذی نفع ــه ی بی ــه رابط ــت ک اس
ــن  ــد. ای ــر می ده ــاز را تغیی ــاخت و س ــش س ــن بخ تأمی
ــایر  ــر س ــی ب ــل توجه ــر قاب ــت تأثی ــن اس ــرات ممک تغیی
بخش هــا بگــذارد زیــرا صنعــت ســاختمان رابطــه ی نزدیکــی 
ــوازم  ــگل داری، ل ــوالد، جن ــت ف ــون صنع ــی چ ــا صنایع ب

ــکی دارد. ــت پزش ــی صنع ــه آب و حت ــی، تصفی الکتریک
دوم اینکــه بــرای توســعه ی صنعتــی ســازی مســکن، وانــک 

42. Heating, Ventilating and Air Condition
43. Siggelkow
44. Housing Industrialization
45. Eisenhardt
46. Yin

بایــد ابتــدا بــر بســیاری از معایــب غلبــه کنــد. ایــن مــوارد 
شــامل هزینه هــای بــاالی ســاخت و ســاز بــه روش صنعتــی 
ــا روش هــای متــداول ســاخت  ســازی مســکن در مقایســه ب
ــرمایه،  ــود س ــاخت و کمب ــی س ــای قدیم ــاز، فناوری ه و س
سیاســت های حمایتگــر دولتــی، و نیــروی کار ماهــر در بخش 
ــی ســازی مســکن  ــی، صنعت ــه تازگ ســاختمان می باشــد. ب
ــتقبال  ــورد اس ــده و م ــه ش ــن پذیرفت ــت چی ــرف دول از ط
صنعــت قــرار گرفتــه اســت. طــی 16 ســال گذشــته، وانــک 
ــی  ــرای صنعت ــتانداردها ب ــعه ی اس ــن و توس ــتاز تدوی پیش
ســازی مســکن بــوده و فرصــت مناســبی را جهــت بررســی 
ایــن پدیــده در بخــش ســاخت و ســاز چیــن فراهــم نمــوده 

اســت.
ــتقرار  ــت اس ــور صنع ــیع، و حض ــاس وس ــه، مقی ــوم اینک س
یافتــه ی وانــک مهــم اســت، زیــرا نشــان دهنــده ی قســمت 
عمــده ای از تــالش استانداردســازی بخشــی می باشــد. وانــک 
ــه  ــن اســت ک ــن مشــاورین امــالک در چی یکــی از بزرگتری
ــروش  ــد ف ــارد دالر درآم ــاً 22 میلی ــال 2012 تقریب در س
)ناخالــص( و 31019 کارمنــد داشــت و 14/33 میلیــون متــر 
ــزرگ  ــاس ب ــود. مقی ــع کار ســاختمانی را توســعه داده ب مرب
ــی  ــل اقتضای ــرکت از عوام ــدن ش ــون مان ــه مص ــک، ب وان
خارجــی کمــک می کنــد. عواملــی ماننــد سیاســت های 
مالــی و مالیاتــی و تغییــرات اقتصــادی کــه می توانــد 
ــالوه،  ــه ع ــود. ب ــر ش ــای کوچکت ــی بنگاه ه ــب فروپاش موج
وانــک ســابقه ی نســبتاً زیــادی در بخــش ســاختمان چیــن 
ــرده  ــاز ک ــال 1984 آغ ــود را از س ــب و کار  خ دارد و کس
اســت. بنابرایــن، فعالیــت 30 ســاله ی ایــن شــرکت، امــکان 
می دهــد کــه شــکل گیــری و پویایــی هــای  توانمندی هــای 

ــرد. ــرار گی ــن شــرکت مــورد بررســی ق ای
3-2 جمع آوری و طبقه بندی داده ها

بــرای توســعه ی چارچوبــی بــرای درک و فهــم تــالش 
دربــاره ی  داده هایــی  به دنبــال  بنــگاه،  استانداردســازی 
رابطــه ی بیــن ابعــاد دانــش، فرایندهــای جســتجو و پژوهــش 
و خروجــی هــای نــوآوری بودیــم. مطابــق بــا خطــوط 
ــرای  ــن46 )2003( ب ــارت45 )1998( و یِ ــزن ه ــای آی راهنم
جمــع آوری داده هــای پژوهــش، ایــن عناصــر را طبقه بنــدی 
کردیــم. بــه عنــوان مثــال بــه لحــاظ ابعــاد دانــش، درجــه ی 
پیچیدگــی و تدویــن )کــم در مقابــل زیــاد بــرای هــر یــک از 
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عوامــل(، درحالــی کــه نســبی اســت، می توانــد اثبــات شــود. 
از رویکــردی مشــابه بــرای جمــع آوری داده هــا در فرایندهــای 
جســتجو و پژوهــش متفــاوت و انــواع نــوآوری پیــروی شــده 
ــی  ــته ی فرع ــی و دوازده دس ــته ی نهای ــار دس ــت. چه اس

ــه شــده اســت. ــا در جــدول 2 ارائ داده ه
داده هــا در ایــن پژوهــش بــه دو روش مصاحبــه و گــردآوری 
ــع  ــد. مناب ــع آوری ش ــده جم ــی ش ــناد بایگان ــع و اس از مناب

ــروژه و  ــران پ ــا مدی ــوری ب ــی و حض ــه ی تلفن 28 مصاحب
ــات  ــعه و خدم ــش و توس ــش پژوه ــان بخ ــدارکات، کارکن ت
مشــتریان، نماینــدگان اداره ی حســابداری و کارکنــان اداری 
در وانــک ترتیــب داده شــد. همچنیــن، با کارکنــان و پژوهش 
گــران بخــش دولتــی نیــز مصاحبــه انجــام شــد. مصاحبه هــا 
ــد.  ــا یــک و نیــم ســاعت به طــول انجامی بیــن 20 دقیقــه ت
ــدداً  ــا، مج ــن دور مصاحبه ه ــام اولی ــس از اتم ــن، پ همچنی
ــا  ــه ی مصاحبه ه ــد. هم ــتفاده ش ــاز اس ــش نامه های ب از پرس

بیــن آوریــل 2014 تــا مــارس 2015 انجــام شــد.
3-3 تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده ها 

داده هــای جمــع آوری شــده مطابــق خطــوط راهنمــای تجزیه 
و تحلیــل محتــوای کیفــی کدگــذاری شــدند. شــرح جزئیــات 
بــرای داده هایــی کــه از مصاحبــه و یــا اســناد بایگانــی شــده 
جمــع آوری شــده بــود، بــرای اطمینــان از آشــنایی بیشــتر بــا 
ایــن مــورد بــود. ســپس داده هــا در 4 طبقــه و 12 زیرطبقــه 
از ابعــاد دانــش، فراینــد جســتجو و پژوهــش، خروجــی 
ــده  ــاد ش ــا ایج ــرات آن ه ــه در اث ــی ک ــوآوری و متغیرهای ن
اســت، مرتــب شــدند. ایــن اقــدام اســتنتاج، تأییــد و تجزیــه 
ــد.  ــن  می کن ــه ممک ــر نظری ــی ب ــا را مبتن ــل داده ه و تحلی
ــا آورده شــده  ــذاری داده ه ــی از کدگ در جــدول 3، مثال های

اســت.
جــداول بیشــتری بــرای کمــک بــه تجزیــه و تحلیــل 

47. Shi Wang
48. China National Knowledge Index (CNKI)
49. Longitudinal data
50. Chongqing

ــرکت،  ــالیانه ی ش ــای س ــزارش ه ــامل گ ــده ش ــی ش بایگان
گــزارش هــای مســئولیت اجتماعــی شــرکت، نشــریات 
علمــی، مســتندات داخلــی شــرکت )گــزارش هــا و ارائه هــا(، 
ــایر  ــا و س ــرح حال ه ــا، ش ــی، روزنامه ه ــتانداردهای مل اس
ــود.  ــک ب ــس وان ــذار و رئی ــگ47، بنیان گ ــی ون ــات ش مکتوب
مقــاالت نشــریات علمــی متمرکــز بــر وانــک از نمایــه 
ــد. ــده بودن ــت آم ــن48 به دس ــی چی ــش مل ــاخص( دان )ش

جدول 2. طبقه های اصلی و فرعی کدگذاری داده ها  
 )12( طبقه هاي فرعی   )4( طبقه هاي اصلی 

 پیچیدگی زیاد پیچیدگی کم  پیچیدگی زیاد  پیچیدگی کم    ابعاد دانش
(KD)     تدوین کم  تدوین کم  تدوین زیاد   تدوین زیاد 

    (LH)   (HH)  (LL)  (HL) 
   جستجو و پژوهشفرایند     جستجو و پژوهش      جستجو و پژوهش فرایند  جستجو و پژوهش فرایند  فرایند پژوهش جستجو و  فرایند
(SS)     LH   HH  LL  HL 

 رادیکال  ماژوالر  معماري   تدریجی   انواع نوآوري 
(IT)  

 
داده هــای بیــن بخشــی و ســازماندهی و مرتــب کــردن  

داده هــای طولــی49 مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. داده هــای 
طولــی بــا هــدف افزایــش اعتبــار درونــی مطالعــه ی مــوردی 
جمــع آوری شــدند. همچنیــن، داده هــا از مبــدأ طبقه بنــدی و 
تفکیــک شــدند و الگوهایــی کــه ایجــاد شــدند بــا آنچــه کــه 
از مصاحبه هــا به دســت آمــده بــود، مــورد تجزیــه و تحلیــل 
و مقایســه قــرار گرفــت. هنگامی کــه ایــن دو باهــم ســازگار و 
ــوده  ــوی ب هماهنــگ شــدند، مالحظــه شــد کــه یافته هــا ق
ــه شــواهد  ــد. هنگامی ک ــذاری شــده ان ــه گ ــی پای ــه خوب و ب
ــا  حاصــل از دو منبــع در تضــاد بودنــد، شــواهد و مــدارک ب
بررســی تفاوت هــا و یــا جمــع آوری داده هــای اضافــی تطبیــق 
داده شــد. بــرای مثــال داده هــای بایگانــی شــده حاکــی از آن 
ــا ســال  ــزی کــرده اســت کــه ت ــک طــرح ری اســت کــه وان
2014 در همــه ی پروژه هــای خــود صنعتــی ســازی مســکن 
ــا ایــن حــال، داده هــای جمــع آوری شــده  را بــه کار گیــرد. ب
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــگ50 حاک ــگ کین ــای چان از مصاحبه ه
تنهــا در یــک پــروژه از فناوری هــای صنعتــی ســازی مســکن 
اســتفاده کــرده اســت. داده  هــای بیشــتر تأییــد می کنــد کــه 
بســته بــه وجــود منابــع پشــتیبان، وانــک ســطوح مختلفــی 
ــه کار  ــف ب ــی مختل ــوآوری را در نواح ــازی و ن از استانداردس

می گیــرد.
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جدول 3. مثال هایی از کدگذاری داده ها 

مثالطبقه ی کدگذاری

)LH( ــل در پیچیدگی کم تدوین زیاد ــازون برزی ــه ی آم ــوزه ی رودخان ــه ح ــگ ب ــی ون ــفر ش ــش در س دان
شده اســت. درونــی   2008 جــوالی 

LH فرایند جستجو و پژوهش
ــن  ــوار از ای ــادی ال ــداد زی ــه تع ــگ ک ــی ون ــط ش ــات توس ــتجوی اطالع جس
ناحیــه بــه چیــن منتقــل شــد و بخشــی از آن در بخش هــای ســاخت و ســاز 

بــه کار بــرده شــد.

ــه نوآوری تدریجی ــال 2011 ب ــکل داد و در س ــد را ش ــدارکات جدی ــت ت ــک سیاس ــک ی وان
ــگل داری)GFTN( ملحــق شــد. ــی تجــارت و جن شــبکه جهان

)HH( درونی شدپیچیدگی زیاد تدوین زیاد LEED دانش در کاربرد گواهی نامه ی پالتین در

HH فرایند جستجو و پژوهش
 LEED دعــوت کــرد تــا در فراینــد کلــی درخواســت LEED وانــک از مشــاوران
ــت و آماده ســازی مســتندات مربوطــه مشــارکت  ــرای هدای ــا شــرکا ب و کار ب

کننــد

ــات نوآوری معماری ــواد و عملی ــن م ــاخت، تأمی ــی، س ــا طراح ــبز ب ــاوری س ــی از فن ترکیب
ساخت وســاز

)LL( درونــی پیچیدگی کم تدوین کم مســکن  صنعتی ســازی  پژوهش وتوســعه ی  مرکــز  در  دانــش 
ســت. ه ا شد

LL فرایند جستجو و پژوهش

ــا  ــون و خط ــویق آزم ــرای تش ــرمایه گذاری ب ــا دالر س ــر میلیون ه ــالوه ب ع
ــک  ــکن، وان ــازی مس ــتانداردهای صنعتی س ــعه ی اس ــت تدوین وتوس در جه
ــه  ــا ب ــا فناوری ه ــنایی ب ــه و آش ــری و کســب تجرب ــرای یادگی ــی را ب تیم های
ــه  ــکوکی ک ــای مش ــا ایده ه ــد ب ــک بای ــه وان ــر اینک ــتاد. مهم ت ــارج فرس خ
برآمــده از اقدامــات همتایانــش بــود، مواجــه می شــد. ایــن موضــوع بــه خاطــر 
ایــن بــود کــه برخــی افــراد شــامل دولتمــردان، دانشــگاهیان و متخصصانــی 
بــه آینــده ی صنعتی ســازی مســکن در چیــن به واســطه ی نیــروی کار 
ــع  ــود مناب ــش و کمب ــن بخ ــی در ای ــای قدیم ــر، فناوری ه ــف و غیرماه ضعی

ــد. ــن نبودن ــکن خوش بی ــازی مس ــرای صنعتی س ــتیبان ب پش

وانــک، اســتانداردهای صنعتی ســازی مســکن را در برخــی پروژه هایــی کــه از نوآوری ماژوالر
منابــع پشــتیبان کافــی برخــوردار بــود، بــه کار گرفــت.

)HL( دانــش در فرایندهایــی کــه همــواره به دنبــال نــوآوری، پایــداری و همراســتایی پیچیدگی زیاد تدوین کم
بــا مســئولیت های اجتماعــی شــرکت )CSR( اســت، درونــی شــد.

HL فرایند جستجو و پژوهش

ــا  ــش و ی ــای پژوه ــه ی فراینده ــامل مبادل ــه ش ــش یکپارچ جســتجو و پژوه
ــش  ــال و پژوه ــش غیرفع ــز، پژوه ــش غیرمتمرک ــان پژوه ــعه ی همزم توس
فعــال اســت. وانــک پژوهشــی غیرفعــال و غیرمتمرکــز را بــرای تحــول 
ــد  ــر مانن ــاوری برت ــرکت های دارای فن ــا ش ــکاری ب ــق هم ــردی از طری راهب
ــی  ــوالت سفارش ــعه ی محص ــور توس ــنت53، به منظ ــی52 و تِِس ــدو51، زیآاوم بای
ــال به منظــور توســعه ی  ــک پژوهشــی غیرفع ــن، وان ــت. همچنی ــده گرف برعه
ــا حــوزه ی  اســتانداردهای صنعتی ســازی مســکن بــرای محصــوالت مرتبــط ب

ــرد. ــاذ ک ــود اتخ ــش موج ــرداری از دان ــق بهره ب ــی از طری ــاه اجتماع رف

نوآوری رادیکال
ــه  ــه، ب ــش یکپارچ ــتجو و پژوه ــعه یافته از جس ــای توس ــای پوی توانمندی ه
ــن  ــه مــدت چندی ــت رقابتــی در بخــش ساخت وســاز ب ــک در حفــظ مزی وان

ــد. ــک می کن ــال کم س

51. Baidu
52. Xiaomi
53. Tecent

4 نوع شناسی و یافته های پژوهش
ایــن پژوهــش بیــان می کنــد کــه تــالش  یافته هــای 
استانداردســازی پدیــده ای پیچیــده اســت کــه بــا فرایندهــای 
جســتجو و پژوهــش چندگانــه بــرای ابعــاد مختلــف دانــش 
و خروجــی هــای نــوآوری شــکل گرفتــه اســت. ایــن مــوارد 
ــه تصویــر کشــیده  در یــک چارچــوب نظــری در شــکل 2 ب

شــده اســت، کــه نشــان می دهــد چگونــه دو بعد پیشــنهادی 
ــدل  ــار م ــد چه ــرای تولی ــی( ب ــن و پیچیدگ ــش )تدوی دان
ــه،  ــال، یکپارچ ــش )فع ــتجو و پژوه ــی از جس ــوع شناس ن
ــوآوری  ــی ن ــوع خروج ــار ن ــال( و چه ــز و غیرفع غیرمتمرک
ــا هــم ترکیــب  ــکال، تدریجــی و معمــاری( ب ــاژوالر، رادی )م
می شــوند. در ایــن جــا نــوع شناســی بــه کار گرفتــه شــده در 
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شــکل 2: تالش هــای استانداردســازی و ابعــاد دانــش درونی شــده: 
ــوآوری ــای ن ــش و خروجی ه ــای پژوه ــی از فراینده ــک نوع شناس ی

یافته هــای مطالعــه و پژوهــش پیشــین درخصــوص نــوآوری 
و استانداردســازی را اعتبارســنجی شــده و به تصویــر کشــیده 

می شــود. 

نوآوری  و  غیرمتمرکز  پژوهش  و  جستجو   1-4
تدریجی

اولیــن نــوع جســتجو و پژوهــش و خروجــی نــوآوری مرتبــط 
کــه در مــورد آن بحــث می شــود زمانــی اتفــاق می افتــد کــه 
دانــش موجــود در یــک تــالش استانداردســازی، پیچیدگــی 
کــم و تدویــن زیــاد داشــته باشــد. ایــن مــوارد موجــب ایجــاد 
ــای  ــز و خروجی ه ــش غیرمتمرک ــتجو و پژوه ــد جس فراین
نــوآوری تدریجــی می شــود. پژوهش هــای غیرمتمرکــز 
ــک  ــا در ســازمان توســط ی ــه پژوهش ه ــن معناســت ک به ای
ــتجوها  ــود. جس ــگ نش ــز هماهن ــورت متمرک ــد و به ص واح
و پژوهش هــا به صــورت خودگــردان و توســط واحدهــا و 
ــن  ــا ممک ــک از آن ه ــر ی ــود. ه ــری ش ــف رهب ــراد مختل اف
اســت یــک جنبــه ی خــاص از محیــط ماننــد تقاضــای بــازار، 
ــه روز  ــول و ب ــه و محص ــوآوری فناوران ــا، ن ــای رقب فعالیت ه
رســانی هــای تنظیــم گــری را پیگیــری  می کننــد. جســتجو 
و پژوهــش غیرمتمرکــز بــرای دانــش بــا پیچیدگــی کــم، در 
پژوهش هایــی کــه به ویــژه در ســطوح اجرایــی معمــوالً 
ــب  ــوند، مناس ــرل می ش ــت و کنت ــخاص، هدای ــط اش توس
ــردی54  ــش راهب ــوان واســط پوی ــن اشــخاص به عن اســت. ای

ــد. ــت می کنن ــط خارجــی خدم ــازمان و محی ــن س بی
ــه در  ــل ک ــازون55 برزی ــه ی آم ــوزه ی رودخان ــه ح ــفر ب س
ســال 2008 توســط مدیــر عامــل )شــی ونــگ( انجــام شــد 
ــل  ــز اســت. به دلی ــی از جســتجو و پژوهــش غیرمتمرک مثال
پیچیدگــی کــم دانــش، پژوهش هــا بــر عهــده ی تیــم تحلیــل 
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گــران قــرار نگرفــت و تنهــا شــی ونگ درگیــر مطالعــات بــود. 
ــود  دانــش به دســت آمــده، به میــزان زیــادی مــدون شــده ب
و همان طــور کــه مالحظــه می شــود، مــدارک توســط افــراد 
ــن نشــده و  ــش روتی ــن دان ــه شــده اســت. ای مســتند و ارائ
شــامل تعامــالت درون یــک شــرکت نمی شــود. نوآوری هــای 
ــردن  ــم ک ــر فراه ــتند و ب ــی هس ــوالً تدریج ــل معم حاص
انعطــاف پذیــری یــا انعطاف پذیــری توســعه ای بــرای محیــط 
درونــی و بیرونــی ســازمان، بهبــود توانایــی بــرای ارج نهــادن 
ــوآوری تدریجــی،  ــن ن ــت دارد. ای ــش خارجــی، دالل ــه دان ب
ــش الزم ایجــاد  ــر اســاس دان ــه ب ــی اســت ک ــودی جزئ بهب

شــده اســت.
در مــورد ســفر شــی  َونــگ بــه جلگــه ی رود آمــازون، 
ــت  ــه عضوی ــک ب ــش موجــب شــد کــه وان پژوهش هــا و دان
ــد  ــگل داری 56GFTN درآی ــارت و جن ــی تج ــبکه ی جهان ش
کــه هــدف آن هــا جلوگیــری از قطــع غیرقانونــی درختــان و 
بهبــود مدیریــت جنــگل داری اســت. ایــن موضــوع بــه وانــک 
ــیوه های  ــاره ی ش ــی درب ــای اجتماع ــایی چالش  ه در شناس
آن و پیشــگام بــودن در فرهنــگ مســئولیت پذیری اجتماعــی 
شــرکت57 کمــک می کنــد. به عنــوان مثــال، سیاســت 
ــع  ــتفاده از مناب ــردن اس ــرای محــدود ک ــدارکات ب ــد ت جدی
ــد.  ــاذ ش ــک اتخ ــات وان ــرای عملی ــر ب ــی تجدیدناپذی جنگل
اتخــاذ سیاســت تــدارکات  نســبتاً واضــح بــود )بــرای مثــال 
ــده ای در  ــرات عم ــه تغیی ــه ب ــی( به طوری ک ــوآوری تدریج ن
ــکل گیری و  ــد ش ــت. فراین ــاز نداش ــی نی ــای عملیات واحده
کاربــرد سیاســت تــدارکات و پیوســتن بــه GFTN، موجــب 
 CSR ــود ــرای بهب ــک ب ــداف وان ــه اه ــیدن ب ــوع بخش تن
ــه  ــر ب ــه منج ــد، درحالی ک ــا ش ــات آن ه ــداری عملی و پای
انعطاف پذیــری شــرکت در انطبــاق بــا محیــط خارجــی هــم 

می شــد.
نوآوری های  و  غیرفعال  پژوهش  و  جستجو   2-4

معماری
ــه  ــوآوری ک ــای ن ــا و خروجی ه ــوع از پژوهش ه ــن ن دومی
ــه  ــد ک ــی رخ می ده ــود، زمان ــت می ش ــورد آن صحب در م
دانــش در یــک تــالش استانداردســازی از پیچیدگــی و تدوین 
زیــادی برخــوردار اســت. ایــن موضــوع، موجــب ایجــاد فرایند 
جســتجو و پژوهــش غیرفعــال و خروجی هــای نــوآوری 
ــت  ــی اس ــال، وضعیت ــور از غیرفع ــود. منظ ــاری می ش معم
54. Strategic scanning interface
55. Amazon River Basin
56. Global Forest & Trade Network(GFTN)
57. Corporate Social Responsibility (CSR)
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کــه یــک بنــگاه، هــر اطالعاتــی را کــه منجــر بــه اکتشــاف 
دانــش و بازدهــی انتقــال می شــود و در مســیر آن بنــگاه قــرار 
ــت  ــیل دریاف ــد، پتانس ــد. هرچن ــع آوری کن ــرد، جم می گی
ــت، در  ــده اس ــای عم ــاز راه کار ه ــه زمینه س ــو ک ــای ن ایده ه
انتظــار دانــش، رفتــه رفتــه کاهــش مــی یابــد. ایــن موضــوع، 
به ایــن دلیــل اســت کــه پژوهــش غیرفعــال اینرســی دارد و 
بــه طــور ماهــوی اقنــاع می شــود؛ بــرای مثــال هــرگاه یــک 
ســازمان بــرای تأمیــن نیازهایــش اطالعاتــی را کســب کنــد، 
ــه  ــر ب ــتر زمان ب ــر و بیش ــای بهت ــرای جایگزین ه ــار ب انتظ

نظــر مــی رســد.
دانــش بــا پیچیدگــی زیــاد در یــک تــالش استانداردســازی 
ــل و  ــش مکم ــم و درک دان ــاد مســتلزم فه ــال زی ــه احتم ب
ــن، تــالش استانداردســازی  فرایندهــای دیگــر اســت. بنابرای
بایــد ایــن دانــش اضافــی را کســب، درونــی ســازی و جــذب 
نمایــد، دانشــی کــه از واحدهــای فرعــی ســازمانی مختلــف 
ــه منظــور کمــک  ــد. ب ــی آی و شــرکای خارجــی بدســت م
ــن پیچیدگــی، مــدون  ــه کاهــش ریســک و هزینه هــای ای ب
کــردن ایــن دانــش، رویکــردی متــداول اســت. ایــن عوامــل 
ــاد  ــرای ایج ــه ب ــازی ک ــالش استانداردس ــم از ت ــار ه درکن
نــوآوری معمــاری مناســب اســت، پشــتیبانی می کنــد. 
ایــن موضــوع، بــه ایــن دلیــل اســت کــه نــوآوری معمــاری، 
ــورده  ــت نخ ــورت دس ــش به ص ــته ی دان ــه هس ــی ک هنگام
رهــا شــده، روشــی را کــه اجــزای دانــش بــه هــم پیونــد مــی 
ــاری  ــوآوری معم ــای ن ــدی ه ــد. توانمن ــر می ده ــد، تغیی زن
ــک  ــود ی ــاختار موج ــدد س ــدی مج ــی پیکربن ــامل توانای ش
ــا توســعه ی سیســتم موجــود به وســیله ی ایجــاد  سیســتم ی

ــت.  ــد اس ــتم  های جدی زیرسیس
یــک مثــال از پژوهــش  غیرفعــال و خروجی نــوآوری معماری 
توســط وانــک، پذیــرش رهبــری آن هــا در طراحــی انــرژی 
ــی  ــرح صــدور گواه ــک ط ــه ی ــط 58LEED اســت ک و محی
نامــه ی شــخص ثالــث بــرای ارزیابــی ســاختمان های ســبز 
ــف  ــه هــای مختل می باشــد. LEED عملکــرد محیطــی جنب
ســاخت و ســاز ماننــد توســعه ی طرح هــای معمــاری پایــدار، 
راندمــان آب، انــرژی، مصــرف منابــع و مــواد، کیفیــت 
ــد.  ــزان انتشــار را اندازه گیــری می کن ــی و می محیطــی داخل
اتخــاذ گواهــی نامــه ی LEED یــک نــوآوری معمــاری اســت 
کــه مســتلزم اســتفاده از دانــش مرتبــط پیچیــده و هماهنگی 

ــت.  ــدگان اس ــن کنن ــه تأمی ــت یابی ب ــای دس ــدی ه توانمن
طبــق انجمــن ســبز ایــاالت متحــده 59USGBC، ایــن 
موضــوع معمــوالً مســتلزم یــک رویــه ی درخواســت مشــخص 
ــد  ــرار کن ــاط برق ــات ارتب ــق مکاتب ــد از طری اســت و می توان
)تدویــن زیــاد(. وانــک از مشــاوران LEED دعــوت کــرد تــا 
در رویــه ی درخواســت و همــکاری بــا شــرکا ماننــد طراحــان 
و بنگاه  هــای ســاختمانی، فراهــم کــردن مســتندات مربــوط 
بــه گواهــی نامه هــای تأییــد صالحیــت، روش هــای ســاخت 
و ســاز، ذخیــره ی انــرژی، مــواد قابــل بازیافــت و ... مشــارکت 

داشــته باشــند.
4-3 جستجو و پژوهش فعال و نوآوری های ماژوالر

ســومین نــوع از جســتجو و پژوهــش و خروجــی نــوآوری در 
نوع شناســی ایــن پژوهــش حالتــی اســت کــه ابعــاد دانــش از 
پیچیدگــی و تدویــن کمــی برخــوردار اســت. ایــن حالــت بــه 
پژوهــش فعــال و نــوآوری مــاژوالر منجــر می شــود. در مقابــل 
پژوهــش غیرفعــال، پژوهــش فعــال شــامل تخصیــص منابــع 
ــه  ــه، آزمــون و شــکل دهی ب ــه بررســی و کاوش قدرتمندان ب
محیــط اســت. یــک پژوهش فعــال شــامل ارســال نمایندگان 
بــه موقعیت هــا و رویدادهــا در محیــط و یادگیــری از طریــق 
ــوع از جســتجو و پژوهــش  آزمــون و خطــا می باشــد. ایــن ن
ــی  ــت، دانش ــب اس ــم مناس ــی ک ــا پیچیدگ ــش ب ــرای دان ب
ــگاه به صــورت مســتقل  ــک بن ــای ی ــرون از مرزه ــه در بی ک
وجــود دارد و نیــاز کمــی بــه یکپارچگــی بــا دانــش موجــود 
در بنــگاه دارد. همچنیــن، دانــش بــا تدویــن کــم بــرای روش 
هــای یادگیــری تجربــی مناســب اســت کــه شــامل تعامــل با 
ــرای کســب، شــکل دهی  ــن موضــوع، ب محیــط می باشــد. ای

و کاربــرد چنیــن دانشــی الزم و ضــروری اســت.
یــک مثــال از پژوهش هــای فعــال کــه توســط وانــک 
ــز پژوهــش و توســعه  ــک مرک انجــام شــده اســت، ایجــاد ی
ــرای اجــزای  ــن و توســعه ی اســتانداردها ب ــه منظــور تدوی ب
ســاختمان در ســال 1999 و در چیــن مــی باشــد. بــه منظور 
انباشــت دانــش و فناوری هــا بــرای صنعتــی ســازی مســکن، 
ــور  ــارج از کش ــه خ ــران را ب ــش گ ــی از پژوه ــک تیم های وان
)مخصوصــاً بــه کشــور ژاپــن( بــرای یافتــن و درونــی کــردن 
ــش  ــا پژوه ــردن ب ــطه ی کارک ــده به واس ــب ش ــش کس دان
ــاله  ــر س ــک ه ــتاد. وان ــکار فرس ــازمان های هم ــران در س گ
میلیون هــا دالر در ایــن یادگیــری ثانویــه و نیــز مرکــز 
58. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
59. U.S. Green Building Council
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می کنــد.  ســرمایه گذاری  پژوهش و توســعه 
ــرای  ــم ب ــاز و کار مه ــک س ــال، ی ــش فع ــتجو و پژوه جس
ــازی  ــی س ــرد صنعت ــود در راهب ــای موج ــر تردیده ــه ب غلب
مســکن بــود. از جانــب دولــت چیــن و نیــز همتایــان وانــک 
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 
ــاز  ــاخت و س ــی س ــای قدیم ــرای فناوری ه ــه ب ــر ک غیرماه
ــال  ــه  دنب ــک ب ــال وان ــش فع ــت. پژوه ــب اس ــا مناس آن ه
ــن  ــری ای ــه امکان پذی ــود ک ــی ب ــتانداردها و نوآوری های اس
ــن  ــا را نشــان دهــد. در ای ــن تردیده ــر ای ــه ب ــرد و غلب راهب
رابطــه، یــک پژوهــش فعــال کــه شــامل یــک فراینــد عمــل 
گــرا و خودتنظیــم اســت بــه تضمیــن مناســب بــودن تــالش 
ــد. ــک  می کن ــی کم ــرایط خارج ــرای ش ــازی ب استانداردس

ــا  ــول در تیم ه ــور معم ــه ط ــال، ب ــش فع ــری از پژوه یادگی
یــا واحدهــای فرعــی بنــگاه کــه عهــده دار پژوهــش هســتند، 
رســوب می کنــد. درنتیجــه ی آن، ایــن یادگیــری از طریــق 
تغییــر اجــزای دانــش و هنگامی کــه دانــش ســاختاری 
محصــوالت بالمنــازع هســتند، موجــب ارتقــای نوآوری  هــای 
ــاژوالر در ســطح محصــول می شــود. در ســطح ســازمانی،  م
ــر  ــدودی ب ــر مح ــاژوالر تأثی ــوآوری م ــال و ن ــش فع پژوه

روتین هــا و سیســتم ها دارنــد.
وانــک دارای پروژه هــای مســکونی در سراســر کشــور اســت، 
ــه  ــط ب ــکن فق ــازی مس ــی س ــرای صنعت ــدا اج ــا در ابت ام
شــن ژن60 و پکــن61 منحصــر بــود. چندیــن ســال بعــد ایــن 
ــد  ــاط دیگــری مانن ــالش استانداردســازی در نق ــرد و ت راهب
ــه شــد.  ــه کار گرفت ــگ کینــگ62 ب ــی شــهر چان جنــوب غرب
ــه دلیــل  ایــن اجــرای انحصــاری صنعتــی ســازی مســکن ب
تأخیــر در روتیــن ســازی، نهادینــه ســازی، و استانداردســازی 
اســتقرار نوآوری هــا نســبی و محــدود بــود. همچنیــن، وانــک 
ــی ســازی مســکن را در نواحــی  ــی از صنعت ســطوح مختلف
ــتیبان در آن  ــع پش ــودن مناب ــا ب ــه مهی ــته ب ــف، بس مختل
نواحــی بــه کار بــرد. به عــالوه، دولــت چیــن تــا همیــن اواخــر 
هیــچ قانــون مصوبــی مبنــی بــر لــزوم اســتفاده از روش هــای 
صنعتــی ســازی مســکن نداشــت. مشــروعیت صنعتی ســازی 
ــط  ــال توس ــش فع ــری پژوه ــا بکارگی ــان ب ــکن همزم مس
ــتاندارد  ــه اس ــا و ن ــتر نوآوری  ه ــعه ی بیش ــرای توس ــک ب وان

اصلــی، شــدت یافــت، اســتانداردهایی کــه در نهایــت توســط 
دولــت چیــن در مــارس 2015 مــورد تأییــد قــرار گرفــت. از 
آن زمــان، همــه ی پروژه هــای ســاخت و ســاز در چیــن ملــزم 
بــه پیــروی از اســتانداردهای ملــی صنعتــی ســازی مســکن 

هســتند کــه وانــک پیشــگام آن بــود.
نوآوری های  و  یکپارچه  پژوهش  و  جستجو   4-4

رادیکال
آخریــن نــوع جســتجو و پژوهــش و خروجــی نــوآوری 
در نــوع شناســی ایــن مطالعــه، پژوهــش یکپارچــه و 
ــی  ــش درون ــامل دان ــه ش ــت ک ــکال اس ــای رادی نوآوری ه
ــم اســت. جســتجو  ــن ک ــاد و تدوی ــی زی ــا پیچیدگ ــده ب ش
ــواع پژوهــش  ــرا براســاس ان و پژوهــش، یکپارچــه اســت زی
ــت و  ــده اس ــاده ش ــا نه ــز بن ــال و غیرمتمرک ــال، غیرفع فع
ــان  ــه در می ــش یکپارچ ــرد. پژوه ــه کار می گی ــا را ب آن ه
ــه منظــور توســعه ی  ــف جســتجو ب ــن فرایندهــای مختل ای
ــه تغییــر وضعیــت  هــر دو یادگیــری اکتشــافی و بهره برداران
می دهــد. ایــن حالــت بــرای محیط هایــی مناســب اســت کــه 
ــی در  ــای رقابت ــوآوری و فعالیت ه ــا، ن ــررات، تقاض در آن مق
صنعــت؛ همگــی بــه میــزان مختلــف و در جهــات متفاوتــی 
تغییــر می کننــد. به نظــر می رســد کــه یــک صنعــت 
پویــای متضــاد وجــود دارد و انطبــاق آن فقــط بــا یــک نــوع 

ــت.  ــد اس ــش، بعی ــتجو و پژوه ــای جس از فراینده
دانــش درونــی شــده در ایــن مطالعــه بــه یادگیــری از طریــق 
عملیــات تکــراری )کــه توســط نلســون و وینتــر63 پیشــنهاد 
ــری سلســله  ــن، یادگی ــد خــورده اســت. همچنی شــد( پیون
مراتبــی می توانــد درونــی ســازی و جــذب شــده و بــه  تدریــج 
درون حافظــه ی یــک ســازمان انباشــته شــود و بــه قســمت 
ــای  ــه توانمندی ه ــردد ک ــل گ ــا تبدی ــخصی از روتین  ه مش
ــکال را پشــتیبانی می کنــد.  ــا و تولیــد نوآوری هــای رادی پوی
ــق بازترکیــب دانــش پیشــین و  ــا از طری توانمندی هــای پوی
ادغــام بردارهــای دانــش جدیــد و مختلــف، توســعه مــی یابد. 
ــد  ــود می بخش ــکال را بهب ــای رادی ــرایط، نوآوری ه ــن ش ای
ــوح  ــه وض ــود ب ــش موج ــا و دان ــرات آن از الگوه ــه تغیی ک

آشــکار اســت. 
استانداردســازی  تــالش   موفقیــت  در  کلیــدی  موضــوع 
ــود. در  ــرکت ب ــه در ش ــش  یکپارچ ــتفاده از پژوه ــک، اس وان
ابتــدا به منظــور کاربــرد LEED و توســعه و استانداردســازی 
60. Shenzhen
61. Beijing
62. Chongqing
63. Nelson and Winter
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ــازی مســکن، جســتجو  ــرای صنعتی س ــبز ب ــای س فناوری ه
ــج اســتقرار  ــک به تدری و پژوهــش غیرفعــال انجــام شــد. وان
و پیاده ســازی نوآوری هــای صنعتی ســازی مســکن خــود 
ــای  ــرای پروژه ه ــن ب ــرای محصــوالت تجــاری و همچنی را ب
رفــاه اجتماعــی خــود ماننــد: آپارتمان هــای بــا اجــاره ی کــم، 
مقــرون به صرفــه، قیمــت ثابــت و مســکن اجــاره ای عمومــی 
ــرح  ــام ط ــه ن ــت ب ــت کیفی ــرح مدیری ــک ط ــعه داد. ی توس
پانشــی64 از طریــق پاالیــش و مستندســازی بهتریــن تجــارب 
ــم  ــن و تنظی ــا به منظــور تدوی ــن پروژه  ه ــک از ای ــی وان عمل
یــک مجموعــه اســتاندارد بــرای کل شــرکت توســعه یافــت.

همچنیــن، وانــک پژوهش هــای فعــال و غیرمتمرکــز انجــام 
داد. امــکان انحــالل شــرکت بــا ظهــور شــرکت هایی در 
ــات  ــاوری اطالع ــاخت وتولید، فن ــد س ــا مانن ــایر بخش ه س
ــر  ــوع منج ــن موض ــد و ای ــخیص داده ش ــات تش و ارتباط
ــعه دهنده  ــرکت از توس ــردی پیشــنهادی ش ــر راهب ــه تغیی ب
ــال 2014،  ــد. در س ــهری ش ــات ش ــده ی خدم ــه ارائه دهن ب
ــا از  ــرد ت ــازمان دهی ک ــرکت را س ــای درون ش ــک تیم ه وان
شــرکت هایی ماننــد هایــر65 )تولیــد کننــده ی لــوازم خانگی(، 
علــی بابــا66 )تجــارت الکترونیکــی(، تنســنت67 )ارائه دهنــده ی 
خدمــات اینترنتــی(، زیآاومــی68 )تولیدکننــده ی گوشــی 
ــاد  ــی( ی ــتجوگر اینترنت ــور جس ــدو69 )موت ــمند( و بای هوش
بگیرنــد. پژوهش هــای فعــال و غیرمتمرکــز، فرصتــی را 
ــور  ــا به منظ ــن بنگاه ه ــا ای ــا ب ــرد ت ــاد ک ــک ایج ــرای وان ب
بــازار چیــن همــکاری  در  ارائــه ی محصــوالت جدیــد 
ــای  ــتفاده از داده ه ــک بااس ــون وان ــال، اکن ــرای مث ــد. ب کن
ــتریان  ــه مش ــزوده را ب ــات ارزش اف ــدو، خدم ــات بای خدم
ارائــه می کنــد. همچنیــن، وانــک بــا شــرکای خــود در 
ــات  ــرای قطع ــا ب ــتانداردها و نوآوری ه ــعه ی اس تدوین وتوس
USB )گذرگاه هــای ســریال جهانــی(، لــوازم بهداشــتی، 

ــای  ــتفاده از تلفن ه ــن بااس ــاوری   در بازک ــوا، و فن ــر ه فیلت
ــه،  ــش  یکپارچ ــن، پژوه ــد. همچنی ــکاری می کن ــراه هم هم
موجــب  رادیــکال  نوآوری هــای  و  پویــا  توانمندی هــای 
ــره ی  ــا در زنجی ــن بنگاه ه ــط بی ــد رواب ــک بتوان ــا وان ــد ت ش
تأمیــن خــود را ســاختاردهی مجــدد کنــد. وانــک یــک اتحاد 
زنجیــره ی تأمیــن را ایجــاد کــرد کــه شــامل تولیدکننــدگان، 
طراحــان، توســعه دهندگان، شــرکت  های ساخت وســاز و 
ــود؛ و همین طــور نهادهــای پژوهشــی  دکوراســیون منــزل ب

ــن72 را  ــی71 و تیانجی ــینگوآ70، تانگ ج ــگاه تی س ــد دانش مانن
شــامل می شــود.

5 بحث
درحالــی کــه تالش هــای استانداردســازی در چگونگــی 
ــک  ــوآوری، ی ــل از ن ــع حاص ــب مناف ــا و کس ــق بنگاه ه خل
نقــش حیاتــی بــازی می کنــد، امــا مطالعــات نشــان داد کــه 
پژوهش هــای تجربــی موجــود، یافته هــای ناســازگاری را 
ــان  ــوآوری بی ــازی و ن ــن استانداردس ــط بی در خصــوص رواب
ــه حــل ایــن ناســازگاری ها و درک  ــرای کمــک ب می کنــد. ب
بیشــتر از استانداردســازی، درجاتــی از پیچیدگــی و تدویــن 
ــاز و  ــورد نی ــش م ــتجو و پژوه ــواع جس ــر ان ــه ب ــش ک دان
خروجــی نــوآوری حاصــل، تأثیرگــذار اســت، مــورد بررســی 
قــرار گرفــت. در ایــن مطالعــه توضیــح داده شــد کــه چگونــه 
ایــن دو بعــد از دانــش بــرای ایجــاد یــک نوع شناســی، چهــار 
ــه  ــار گون ــش و چه ــتجو و پژوه ــای جس ــه از فراینده گون
خروجــی نــوآوری مرتبــط بــه آن بــا هــم ترکیــب می شــوند. 
بــا اســتفاده از یــک مطالعــه ی مــوردی مفصــل، هــر یــک از 
ابعــاد نوع شناســی مــورد بررســی قــرار گرفــت. نوع شناســی 
ــه درک  ــد ک ــک می کن ــم کم ــا ه ــوردی ب ــه ی م و مطالع
ــش  ــط و نق ــر رواب ــش ب ــرات پژوه ــوه ی تأثی ــری از نح بهت

ــوآوری ایجــاد شــود. ــل بیــن استانداردســازی و ن متقاب
5-1 مفاهیم نظری و عملی

در این جــا بــه بحــث دربــاره ی چهــار مفهــوم اصلــی 
پرداختــه می شــود کــه ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه هــم بــا 
شــیوه های مدیریتــی و هــم بــا پژوهش هــای تجربــی آینــده 

ــاط هســتند. در ارتب
ــای  ــه فراینده ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــه، ای اول اینک
عمــده ی  تالش هــای  بــرای  پژوهــش  و  جســتجو 
استانداردســازی مهــم هســتند. در مطالعــه ی مــوردی حاضر، 
ــتجو  ــه ی جس ــواع چندگان ــه ان ــت ک ــخص اس ــح و مش واض
ــاد  ــذب ابع ــازی و ج ــاب، درونی س ــرای اکتس ــش ب و پژوه
مختلــف دانــش بــه کار گرفتــه شده اســت. فرایندهایــی بــرای 
ــازی  ــالش استانداردس ــک ت ــب ی ــش در قل ــن دان کســب ای
ــن  ــرار دارد. ای ــا آن، ق ــط ب ــوآوری مرتب ــای ن و خروجی ه
مطالعــه ی مــوردی و نوع شناســی نشــان می دهــد کــه 
ــن استانداردســازی، پژوهــش، و  ــی بی ــک رابطــه ی اقتضای ی
64. Panshi Plan
65. Haier
66. Alibaba
67. Tencent
68. Xiaomi

69. Baidu
70. Tsinghua University
71. Tongji University
72. Tianjin University
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خروجی هــای نــوآوری وجــود دارد کــه یــک قالــب مناســب 
ــف  ــواع مختل ــتجوی ان ــت. جس ــوارد نیس ــه ی م ــرای هم ب
ــه پژوهــش اســت  ــاوت ب ــای متف ــش مســتلزم رویکرده دان
ــی  ــی از خروج ــاد نوع ــاز ایج ــود زمینه س ــه ی خ ــه به نوب ک

نــوآوری می باشــد.
ــه ی  ــه مطالع ــن اســت ک ــن پژوهــش، ای ــوم ای ــن مفه دومی
می دهــد  ارائــه  مشــروطی  و  موقتــی  مــوردی شــواهد 
ــه  ــه چگون ــد ک ــک می کن ــوع کم ــن موض ــه درک ای ــه ب ک
ــواع مختلفــی  تالش هــای استانداردســازی می توانــد بــرای ان
ــرای  ــد. ب ــب باش ــش مناس ــتجو و پژوه ــای جس از فراینده
مثــال، مطالعــات نشــان داد کــه تالش هــای استانداردســازی 
ــه کار  کــه فرایندهــای پژوهــش غیرفعــال و غیرمتمرکــز را ب
ــی  ــاری و تدریج ــوآوری معم ــای ن ــا خروجی ه ــرد ب می گی
ارتبــاط مثبــت دارنــد. ایــن موضــوع بــه خاطــر این اســت که 
ــی  شده اســت،  ــالش استانداردســازی درون ــه در ت دانشــی ک
ــه  ــد ک ــده می باش ــده و پیچی ــدون ش ــادی م ــزان زی ــه می ب
ــازمان را  ــان س ــی ذی نفع ــدد تمام ــب مج ــاع و ترکی اجم
ــرا  ــه چ ــد ک ــح می ده ــن، توضی ــد، همچنی ــود می بخش بهب
یــک تــالش  استانداردســازی بــا قــدرت درون صنعت منتشــر 
ــه ی خــود ســاختار صنعــت و زنجیــره ی  ــه نوب می شــود، و ب

ارزش آن را شــکل می دهــد. 
پژوهــش غیرفعــال کــه شــامل دانــش مدون بســیاری اســت، 
حــول  تأمین کننــدگان  قفل شــدگی  موجــب  می توانــد 
نوآوری هــا و اســتانداردهای حاصــل شــود، کــه ایــن موضــوع 
ــه ی قــوی می گــردد. در  ــه مســیرهای فناوران خــود منجــر ب
مقابــل، در یــک تــالش استانداردســازی کــه دانــش از میــزان 
پیچیدگــی و تدویــن کمــی برخــوردار اســت، پژوهــش 
ــه  ــد ک ــب می باش ــاژوالر مناس ــای م ــرای نوآوری ه ــال ب فع
ــتفاده از  ــاز73، اس ــی ب ــتم های ترکیب ــی سیس ــامل طراح ش
فعالیت هــای پژوهشــی آزمــون و خطــا و هدایــت مطالعــات 
ــاال و  ــی ب ــا پیچیدگ ــش ب ــه دان ــت. هنگامی ک ــه ای اس زمین
میــزان تدویــن کــم تعریــف می شــود، پژوهــش یکپارچــه و 
ــه  ــوآوری رادیــکال مناســب اســت. همان گون خروجی هــای ن
کــه در مطالعــه ی مــوردی نشــان داده شده اســت، پژوهــش 
یکپارچــه شــامل ترکیب بنــدی مجــدد روابــط موجــود 
ــل  ــه ی حاص ــای نوآوران ــک راه کار ه ــان و تحری ــن ذی نفع بی
در سیســتم های ترکیبــی اســت کــه موجــب تغییــر در 

ــد  روال اســتانداردهای محصــول موجــود و محصــوالت جدی
می شــود.

ســومین مفهــوم ایــن اســت که یــک تــالش استانداردســازی 
منفــرد می توانــد بــه  مــرور زمــان بیــن فرایندهــای مختلــف 
جســتجو و پژوهــش انتقــال یابــد. دلیــل ایــن امــر آن اســت 
ــده ای  ــای پیچی ــازی فعالیت ه ــای استانداردس ــه تالش ه ک
هســتند کــه فراینــد تکمیــل شــدن آن هــا می  توانــد 
ــی  ــاز در ط ــورد نی ــش م ــوع دان ــد. ن ــول بکش ــال ها  ط س
ــر و  ــا تغیی ــد ب ــازی می توان ــالش استانداردس ــک ت دوره ی ی
ــای  ــه یافته ه ــور ک ــه، همان ط ــد. درنتیج ــراه باش ــوع هم تن
ایــن مطالعــه ی مــوردی نشــان می دهــد، وجــود مســیرهای 
ــای  ــای جســتجو و پژوهــش در تالش ه ــاوت از فراینده متف

استانداردســازی، بســیار محتمــل اســت.
در  شــده  مشــاهده  پژوهــش  مســیرهای   ،3 شــکل  در 
ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــان داده ش ــوردی نش ــه ی م ــن مطالع ای
پژوهــش غیرمتمرکــز آغــاز شــده، ســپس بــا پژوهــش  
فعــال، غیرفعــال، و در نهایــت بــا پژوهــش یکپارچــه دنبــال 
ــز،  ــش  غیرمتمرک ــرای پژوه ــش ب ــای دان ــود. ویژگی ه می ش
ــالش  ــد. ت ــان می د ه ــیر را نش ــط س ــن خ ــاز ای ــه ی آغ نقط
استانداردســازی بــا یــک پژوهــش بــرای دانــش قابــل تدویــن 
ــر شناســایی شــکاف های  ســاده آغــاز می شــود کــه اغلــب ب
مشــهود تمرکــز دارد و بایــد توســط تــالش استانداردســازی 
ــودی در  ــر کمب ــه ه ــه این ک ــر ب ــود. نظ ــان ش ــی و بی بررس
ــه و  ــد پژوهشــی ماهران ــک فراین ــش مســتلزم ی ــن دان تدوی
هزینه بــر بــرای شناســایی، درک، درونی ســازی و جــذب 
ــام  ــال انج ــش فع ــک پژوه ــت، ی ــش اس ــرداری دان و بهره ب
ــرا  ــت، زی ــال اس ــش غیرفع ــدی پژوه ــورد بع ــود. م می ش
ــا  راندمــان ســرمایه گذاری های انجــام شــده در پژوهش هــا ب
اهمیت تــر شــده و بنگاه هــا بــه دنبــال یافتــن اســتانداردهای 
صریح تــر و راه کار هــای پیچیــده متناســب بــا نیازهــای 
بــازار خــود هســتند. پژوهــش نهایــی در ایــن مســیر، 
پژوهــش یکپارچــه اســت. پژوهــش یکپارچــه پیچیده تریــن 
حــال  عیــن  در  و  پژوهــش  نــوع  تأثیرگذارتریــن  و 
ــش،  ــواع پژوه ــیر ان ــط س ــت. خ ــکل آن اس ــوارترین ش دش
منعکس کننــده ی میــزان یادگیــری و توانمندی هایــی اســت 
ــرده  ــه ک ــش یکپارچ ــام پژوه ــاده ی انج ــا را آم ــه بنگاه ه ک
ــن  ــد. ای ــال می کن ــکال را دنب ــوآوری رادی ــای ن و خروجی ه
73. Open component system
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مفهــوم از مســیر یادگیــری، همانــی اســت کــه مک کارتــی و 
همــکاران74 )2006:440( آن را به عنــوان »نردبــان انتــزاع«75 
ــر و  ــواع نظام هــای پژوهــش برت ــرای تفســیر و مدیریــت ان ب
متفــاوت، بــرای انــواع مختلــف خروجی نــوآوری بیــان کردند. 
ــتانداردها  ــوی اس ــه س ــردی ب ــش راهب ــک گرای ــن، ی بنابرای
ــای غیرضــروری  ــت و تأخیره ــف خالقی ــع توق ــد مان می توان
باشــد، ماننــد آنچــه َهمــل76 و هیــل و روتائرِمــل77 شناســایی 

ــد. کردن
ــاط  ــی در عمــل ارتب ــا تالش هــای مدیریت ــارم ب مفهــوم چه
دارد. اگــر هــدف مدیریــت در درجــه ی اول نــوآوری معمــاری 
و یــا تدریجــی باشــد، انتظــار مــی رود کــه دانــش اســتاندارد 
شــده باشــد و نیــز فرایندهــای غیرفعــال و غیرمتمرکــز 
ــرد.  ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــد م جســتجو و پژوهــش می توان
اگــر هــدف مدیریتــی، بــا نوآوری هــای رادیــکال و یــا مــاژوالر 
ــش اســتاندارد شــده نیســت، و  مرتبــط باشــد، احتمــاالً دان
در نتیجــه فرایندهــای پژوهشــی فعــال و یکپارچــه مناســب 
بــرای  استانداردســازی  تالش هــای  در  اگــر  می باشــند. 
ــال و  ــای غیرفع ــرکتی، پژوهش ه ــی و ش ــت های   دولت سیاس
غیرمتمرکــز انجــام شــد، انتظــار مــی رود نــوآوری ، معمــاری 
ــاژوالر و  ــای م ــرورش نوآوری ه ــرای پ ــد. ب ــی باش و تدریج
ــه و  ــش یکپارچ ــای پژوه ــا فراینده ــت ت ــکال الزم اس رادی

فعــال توانمنــد شــوند.

5-2 محدودیت های این پژوهش
فرصت هــای  و  محدودیت هــا  برخــی  پژوهــش  ایــن  در 

مربــوط بــه پژوهش هــای آتــی موردنظــر نیســتند. 
در حالــی کــه ایــن مطالعــه ی مــوردی بــه مــا اجــازه 
ــک  ــالت را در ی ــا، و تعام ــا، رویداده ــا فعالیت ه ــی داد ت م
تــالش  استانداردســازی عمــده به طــور دقیــق بررســی 
ــت  ــن اس ــوردی ممک ــات م ــه ی مطالع ــد هم ــم، مانن کنی
تعمیم پذیــری یافته هــا محــدود گــردد. بــرای مثــال در 
شــکل 3  مســیر پژوهــش بــر اســاس تــالش استانداردســازی 
ــن  ــت، ای ــان داده شده اس ــک( نش ــورد )وان ــک م ــا در ی تنه
احتمــال وجــود دارد کــه مســیرهای مهــم جایگزینــی نیــز 
ــا بخشــی  وجــود داشته باشــد. ایــن موضــوع شــامل تمــام ی
ــود، و  ــف می ش ــای مختل ــش در نظام ه ــای پژوه از فراینده
ــتاندارد  ــای اس ــرای تالش ه ــف ب ــیرهای مختل ــن مس بنابرای
ــالش  ــک ت ــاق ی ــتند. انطب ــب هس ــاوت مناس ــازی متف س
استانداردســازی بــا یــک خــط ســیر معیــن، احتمــاالً توســط 
میــزان تدویــن و پیچیدگــی دانــش تعییــن می شــود، و 
همین طــور در بافتــار نــوآوری برحســب عواملــی ماننــد 
مقیــاس زمانــی، پیچیدگــی، مقــررات و هزینــه تعییــن 
ــتانداردهای  ــریع اس ــعه ی س ــال توس ــرای مث ــردد. ب می گ
ــرای فناوری هــای  ــه ی تقســیم کــدی78 ب دسترســی چندگان
ــک خروجــی  ــد ی ــره می توان ــو در کشــور ک ــی رادی ارتباطات
نــوآوری شناخته شــده  ای داشــته باشــد که شــامل مســیرهای 
مختلــف پژوهشــی باشــد. اهمیــت ســرعت نــوآوری در یــک 
مســیر پژوهــش، توســط پژوهش هیــل و روتائرِمل پشــتیبانی 
ــازی،  ــای استانداردس ــد تالش ه ــا می کن ــه ادع ــود ک می ش
دوره ی زمانــی رشــد بیــن اختــراع و تجاری ســازی موفــق را 

ــد. ــر می اندازن ــه تأخی ب
یافته هــای  اســتدالل کــرد کــه  در حالی کــه می تــوان 
ــایر  ــال در س ــای فع ــرای بنگاه ه ــت ب ــن اس ــش ممک پژوه
ــی و  ــد، ارزش نوع شناس ــری داشته باش ــرد کمت ــع کارب صنای
ــای  ــا و نظریه ه ــه ی پژوهش ه ــر پای ــش ب ــای پژوه یافته ه
پیشــین بوده اســت. به عــالوه، همچنــان کــه موقعیــت 
ــوآوری  ــر ن ــن صنعــت خــاص به طــور ســنتی، متمرکــز ب ای
ــه  ــش ب ــن پژوه ــی ای ــه نوع شناس ــد ک ــی ش ــت؛ بررس نیس
ــا  ــوآوری در آن ه ــه ن ــی ک ــرای موقعیت های ــاد ب ــال زی احتم

74. McCarthy et al.
75. Ladder of Abstraction
76. Hamel
77. Hill and Rothaermel
78. Code Division Multiple Access (CDMA)
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شکل 3: مسیر فرایندهای پژوهش موجود در یک تالش استانداردسازی
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بــا تغییــرات ســریع همــراه اســت و هســته ی مزیــت رقابتــی 
پایــدار محســوب می شــود، ارتبــاط بیشــتری دارد. ایــن 
موضــوع بــه ایجــاد انگیزه کمــک کــرده و کاربرد نوع شناســی 
ــران در  ــرای پژوهش گ ــده در آن را ب ــرح ش ــای مط و ایده ه

ــد. ــهیل می نمای ــی تس ــای صنعت ــایر بافتاره س
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــش ای ــن پژوه ــر ای ــت دیگ محدودی
تــالش   یــک  موفــق  مــوارد  بــر  مــوردی  مطالعــه ی 
ــت  ــری صنع ــه رهب ــه ب ــود ک ــز ب ــازی متمرک استانداردس
ــای  ــه ی تالش ه ــه هم ــان داد ک ــات نش ــد. مطالع ــر ش منج
استانداردســازی بــه مزیت هــای رقابتــی مشــابه منجــر 
نمی شــوند. درواقــع، بررســی مــواردی کــه در آن هــا چنیــن 
تالش هایــی منجــر بــه یــک ســیر نزولــی رقابتــی شــده،  هــم 
می توانــد ثمربخــش باشــد. به عنــوان مثــال از طریــق ایجــاد 
ــت  ــردن صنع ــا محصو ل محــور ک ــد ی ــاالری ناکارآم دیوان س

ــد. ــاهده ش ــره مش ــچ و مه ــورد پی ــه در م ــد آنچ مانن

6  نتیجه گیری
مزایــا و چالش هــای استانداردســازی توجــه مدیــران و 
پژوهش گــران را بــه خــود جلــب کرده اســت، در عیــن 
ــازی  ــر استانداردس ــورد تأثی ــی در م ــای تجرب ــال یافته ه ح
ــالش  ــک ت ــر ی ــز ب ــا تمرک ــت. ب ــازگار اس ــوآوری، ناس ــر ن ب
بنگاهــی  هنگامی کــه  مثــال  )بــرای  استانداردســازی 
اســتانداردها را بــرای نــوآوری بیشــتر دنبــال می کنــد(، ایــن 
مطالعــه در مــورد اهمیــت فرایندهــای جســتجو و پژوهــش 
ــه تــالش  ــی ب ــوآوری و اتخــاذ یــک رویکــرد اقتضای ــرای ن ب
استانداردســازی، ارتباطــات فراینــد پژوهــش و خروجــی 
ــک  ــات، ی ــن ارتباط ــی ای ــرای بررس ــد. ب ــوآوری می باش ن
ــه،  ــی پیش بینان ــه چارچوب نوع شناســی توســعه داده شــد ک
توصیفــی و تشــریحی را بــرای پژوهش گــران ارائــه می دهــد 
تــا بتواننــد تنــوع و تأثیــر تالش هــای استانداردســازی 
ــن اســت  ــد مهــم ای ــک پیام ــد. ی ــف را بررســی نماین مختل
به عنــوان  استانداردســازی  تالش هــای  اســت  الزم  کــه 
راه کارهایــی راهبــردی بلندمــدت دیــده شــوند کــه موجــب 
ــر  ــود. اگ ــتانداردها می ش ــا و اس ــرش نوآوری ه ــق و پذی خل
ــل  ــتانداردهای حاص ــش و اس ــتجو و پژوه ــای جس فراینده
در پیگیــری یــک هــدف نوآورانــه باهــم هماهنــگ نباشــند، 
ــد  ــراه خواه ــا ریســک هم ــده ب ــام ش ــای انج آن گاه تالش ه

بــود و شــامل مجموعــه ای از فعالیت هــای ناپیوســته ی 
دیوان ســاالری  بــه  منجــر  کــه  اســت  استانداردســازی 

ناکارآمــد و کاهــش خالقیــت می شــود.
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