
حور
یم

اور
فن

ای
ته

رک
ش

وی
دکا

مور
ی:

آور
نو

زِی
سا
ارد

اند
ست

لا
مد

53

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

95
ار 

 به
- 1

9 
پی

پیا
 - 

1 
اره

شم
م- 

شش
ل 

سا

مدل استانداردسازِی نوآوری: موردکاوی شرکت های فناوری محور
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چکیده:
تاریخ دریافت: 95/01/17
تاریخ پذیرش: 95/02/17

ایــن مقالــه بــه بررســی عناصــر اصلــی نــوآوری و فعالیت هــای کلیــدی آن هــا در محیــط استانداردســازی می پــردازد. در ایــن راســتا، مــوردکاوی 

یــک شــرکت فناوری محــور چینــی در صنعــت مخابــرات مطــرح می شــود کــه یــک نمونــه ی مثال زدنــی از عرصــه ای مملــو از نــوآوری شــدید 

و تدویــن فراگیــر اســتانداردها به عنــوان نمونــه ای از یــک مــوردکاوی عمیــق اســت. ایــن مــوردکاوی، تالشــی بــرای درک و فهــم فعالیت هــای کلیــدی 

نــوآوری در تدویــن اســتانداردها و تعلیــم شــرکت های فناوری محــور چیــن بــه هنــگام تخصیــص مناســب منابــع بــه نــوآوری و برداشــتن گام هــای فعــال 

در توســعه ی آتــی استانداردســازی اســت. پــس از آن، مــدل مدیریــت نــوآوری اســتانداردمدار تشــریح شــده و در آخــر نتیجه گیــری ارائــه می شــود.

واژگان کلیدی:
مدل استانداردسازی، نوآوری، شرکت های فناوری محور

1 مقدمه
استانداردســازی یــک فراینــد نظام منــد و پیچیــده ، مشــتمل 
 (ISO/IEC,1991) ــب ــن مناس ــتقرار قوانی ــن و اس ــر تدوی ب
اســت به طــوری کــه معمــوالً اســتانداردهای فنــی بــر مبنــای 
گــردآوری و یکپارچه ســازی چندیــن فنــاوری ســازگار شــکل 
می گیــرد. هــر چنــد، شــرکت های فناوری محــور چیــن کــه 
بــا پیچیدگــی فناورانــه ی ناشــی از وابســتگی بیــن چندیــن 
مجموعــه و ســاختار سلســله مراتبی نظــام )مورمــان و فِِرنِکن، 
2006( و همچنیــن تمایــل بــرای شــکل دادن و حتــی تســلط 
بــر بخــش صنعــت بــا مشــارکت فعــال در فرایندهــای جدیــد 
استانداردســازی مواجــه هســتند، آگاهــی کافــی از اهمیــت 
و ضــرورت ســازگارکردن فعالیت هــای نوآورانــه خــود در 
ــش،2010(.  ــگ و همکاران ــد )فان ــور ندارن ــن کش ــاد ای اقتص
در  را  مطالعاتــی  دانشــگاهیان  گذشــته،  دهه هــای  در 
انجــام  اســتاندارد مدار  نــوآوری  تاکتیک هــای  خصــوص 
بــا مشــاهده  کانــو )2000(  مثــال،  به عنــوان  داده انــد: 
ــرای  ــوآوری را ب ــیوه ی ن ــّیار1 ، دو ش ــات س ــت ارتباط صنع
تدویــن اســتانداردها پیشــنهاد کــرد کــه عبارتنــد از نــوآوری 
همکارانــش  و  بِرِگــر  مســتقل3.   نــوآوری  و  نظام منــد2 
درخواســت کنندگان  کــه  کرده انــد  )2012( خاطرنشــان 

ــازی  ــوزه استانداردس ــی را در ح ــراع4 راهبردهای ــت اخت ثب
ــت  ــه ثب ــون دامن ــد پیرام ــور عم ــه به ط ــد ک ــاذ کرده ان اتخ
ــد  ــه ثبــت اختــراع می گردن ــراع و زمــان واگــذاری پروان اخت
ــای  ــه پروانه ه ــان از آن اســت ک و هدفشــان حصــول اطمین
ثبــت اختــراع صادرشــده، از ضروریــات اســتانداردها خواهنــد 
بــود و در نتیجــه می تواننــد از ارزش ثبــت اختــراع و قــدرت 
بــازار بهره منــد شــوند. بالینــد و همکارانــش )2012( یــادآور 
ــش تولیدشــده در  ــک شــرکت از دان ــه ی ــرای اینک شــدند ب
ــه  ــت ب ــد دس ــرد بای ــره بگی ــارکتی به ــازِی مش استانداردس
تحقیــق و توســعه داخلــی بزنــد؛ در ضمــن، گــردآوری 
داده هــای ُخــرد حکایــت از تمایــل شــرکت هایی بــرای 
ــادی  ــن اســتانداردها دارد کــه تمرکــز زی مشــارکت در تدوی
ــام  ــا انج ــل )2002( ب ــته اند. ِکی ــعه داش ــق و توس ــر تحقی ب
ــای  ــه هم پیمانی ه ــان داد ک ــوث5 ، نش ــوردکاوی روی بلوت م
اســتاندارد6 ، بــه واســطه ی کاهــش ریســک  و افزایش ســرعت 
تدویــن اســتاندارد، شــیوه ای مناســب بــرای پیــروزی در نبرد 
اســتانداردها هســتند.  اســتوآرت و همکارانــش )2011( 
ــتاندارد  ــتقرار TD-SCDMA ،  اس ــعه و اس ــی توس ــا بررس ب
تِری-جــی7 تحــت رهبــری چیــن، نشــان دادنــد کــه هنــگام 
ــوآورِی استانداردســازی  تصمیم گیــری در خصــوص مســیر ن

1. Mobile communications
2. Systemic innovation
3. Stand-alone innovation
4. Patent applicants
5. Bluetooth
6. Standard alliances
7. 3G

* کارشناسی ارشد، مترجمی زبان انگلیسی
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ــرات مختلــف اجتماعــی را مــد نظــر قــرار داد. بایــد اث
اگرچــه، مطالعــات انجام شــده روی نــوآوری و استانداردســازی 
ــای  ــم پژوهش ه ــوز ه ــا هن ــده اند، ام ــتند ش ــی مس به خوب
نظام منــدی در خصــوص ویژگی هــا و ســاز و کارهــای جدیــد 
نــوآوری، مــورد اســتفاده در شــرکت های فناوری محــور بــرای 
تقویــت توانمنــدی فناورانه خــود در محیط استانداردســازی ، 
انجــام می شــود. استانداردســازی، ویژگی هــای خاصــی نظیــر 
توالــی پیوســته اســتانداردهای ویرایش شــده، ترکیــب نزدیک 
ــای  ــتانداردها، پیچیدگی ه ــراع و اس ــت اخت ــای ثب پروانه ه
فناوری هــای نــو و همچنیــن منافــع درهــم تنیــده ذی نفعــان 
مختلــف دارد، کــه الزامــات خاصــی را در راهبردهــای نوآوری 
قــرار می دهنــد  فناوری محــور  پیــش روی شــرکت های 
)باِلینــد و مانِگلــزدورف،2013؛ کانــگ و موتوهاشــی، 2015؛ 
ِکِرشــِمر،1999(. بــا توجــه بــه اهمیــت حیاتــی و ویژگی هــای 
فناورانــه ی  پیچیــده ی  و  پویــا  دنیــای  در  اســتانداردها 
ــان  ــد اطمین ــق بای ــورِ موف ــرکت های فناوری مح ــروز، ش ام
ــامل  ــا ش ــوآوری آن ه ــای ن ــه فعالیت ه ــد ک ــل کنن حاص
ــی  ــازی و جایگزین ــن، روزآمدس ــش تدوی ــای اثربخ فراینده
استانداردهاســت. چیســا و همکارانــش )1996( نشــان دادنــد 
کــه بهبــود توانمنــدی نــوآوری فناورانــه ی شــرکت ها داللــت 
بــر تصمیم گیــری در خصــوص راهبردهــای نــوآوری داشــته، 
ــتقرار  ــرای اس ــت الزم ب ــود صالحی ــر وج ــال، ب ــن ح در عی
ــا محیــط  ــه ب ــن راهبردهــا و تطبیــق فعالیت هــای نوآوران ای
رو بــه تغییــر تأکیــد مــی ورزد. فانــگ و همکارانــش )2010( 
ــق و توســعه در  پیشــنهادی در خصــوص ســه عنصــر تحقی
استانداردســازی مشــتمل بــر برنامه ریــزی راهبــردی تحقیــق 
ــعه  ــق وتوس ــی و تحقی ــعه داخل ــق و توس ــعه، تحقی و توس
مشــارکتی خارجــی ارائــه کردنــد کــه براســاس آن هــا تقاضــا 
ــن  ــای تدوی ــر مبن ــعه را ب ــق و توس ــدی تحقی ــرای توانمن ب
اســتانداردها و نقش هایــی کــه توانمنــدی تحقیــق و توســعه 
ــل  ــه و تحلی ــد، تجزی ــا می کن ــتانداردها ایف ــاختن اس در س
ــِر  ــن عناص ــدی ای ــای کلی ــات فعالیت ه ــا، جزئی ــد. ام کردن
ــل  ــه و تحلی ــوده، تجزی ــه ب ــان در حــال مطالع ــه همچن اولی
آن هــا از نظــر دامنــه ی مدیریــت تحقیــق و توســعه محــدود 
اســت؛ عــالوه بــر ایــن، جــای مطالعــات تجربــی نیــز خالــی 

اســت. 
به طــور معمــول، در مقایســه بــا تحقیــق و توســعه، نــوآوری 

حــوزه ی وســیع تری دارد و عــالوه بــر تولیــد دانــش جدیــد، 
ــز  ــازار نی ــش در ب ــج پژوه ــازی نتای ــه ی تجاری س ــه مرحل ب
ــن  ــاورد. از ای ــه ارمغــان بی ــا ارزش اقتصــادی را ب می رســد ت
رو، بهتــر اســت پــرورش و تقویــت توانمنــدی فناورانــه را در 
حــوزه ی استانداردســازی از منظــر مدیریــت نــوآوری بررســی 
ــش  ــگ و همکاران ــه، بر اســاس پژوهــش فان ــن مقال ــرد. ای ک
ــوآوری و فعالیت هــای  ــه بررســی عناصــر اصلــی ن )201( ، ب
کلیــدی آن هــا در محیــط استانداردســازی می پــردازد. 
ــور  ــرکت فناوری مح ــک ش ــوردکاوی ی ــته، م ــن گذش از ای
ــه  ــد ک ــام می ده ــز انج ــرات را نی ــت مخاب ــی در صنع چین
ــوآوری  ــو از ن ــه ای ممل ــی از عرص ــه ی مثال زدن ــک نمون ی
ــه ای  ــوان نمون ــتانداردها به عن ــر اس ــن فراگی ــدید و تدوی ش
از یــک مــوردکاوی عمیــق اســت. ایــن مــوردکاوی، تالشــی 
بــرای درک و فهــم فعالیت هــای کلیــدی نــوآوری در تدویــن 
ــه  ــن ب ــم شــرکت های فناوری محــور چی اســتانداردها و تعلی
ــوآوری و برداشــتن  ــه ن ــع ب ــگام تخصیــص مناســب مناب هن

ــی استانداردســازی اســت. گام هــای فعــال در توســعه ی آت
ترتیــب مابقــی مقالــه بــه ایــن شــکل اســت کــه ابتــدا بحــث 
پیرامــون جزئیــات فعالیت هــای کلیــدی ســه عنصــر اصلــی 
ــن اســتانداردها مطــرح می شــود؛  ــه در تدوی ــوآوری فناوران ن
ــود  ــه می ش ــی ارائ ــرکت چین ــک ش ــوردکاوی ی ــپس، م س
ــات  ــاوری اطالع ــت فن ــرو در صنع ــده ی پیش ــه تولیدکنن ک
تجزیــه  نــوآوری آن  فعالیت هــای  و  اســت  ارتباطــات  و 
ــوآوری  ــت ن ــدل مدیری ــس از آن، م ــود؛ پ ــل می ش و تحلی
اســتانداردمدار تشــریح می شــود و نتیجه گیــری هــم در 

ــود. ــه می ش ــر ارائ آخ
2 نظریه و فرضیه ها

2-1 برنامه ریزی راهبردی نوآوری
عــده ای از پژوهشــگران نشــان داده انــد کــه شــرکت هایی بــا 
ــوآوری  ــوآوری موفــق همــواره راهبردهــای روشــنی را در ن ن
)شــیلینگ،  می کننــد  دنبــال  مدیریــت  فرایندهــای  و 
2005( . چیســا )2001( چنیــن اســتدالل می کنــد کــه 
هــدف راهبــرد نــوآوری، ســاختن و حفــظ و نگهــداری 
ــف  ــاس تعری ــت. بر اس ــادوام اس ــه ب ــای فناوران توانمندی ه
ــوآوری، تصمیم گیــری در خصــوص راهبــرد  وی از راهبــرد ن
فنــاوری نقطــه ی کانونــی برنامه ریــزی نــوآوری اســت. 
ــع،  ــته از صنای ــی آن دس ــواص بحران ــی از خ ــازگاری، یک س
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ــه  ــت ک ــات اس ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــش فن ــژه بخ به وی
اثــرات شــبکه ای را به همــراه دارنــد )فــاِرل و ســالونِر،1992؛ 
ــدال،1992(. ســازگاری  ــش،2012؛ گان فیونِتلســاز و همکاران
فناورانــه نه تنهــا یــک موضــوع فنــاوری محــض اســت،  بلکــه 
وارد حــوزه ی راهبردهــای رقابتــی نیــز شــده اســت )باِســن 
و فــاِرل،1994(. از ایــن رو، راهبــرد فنــاوری،  ارتباطــی 
ــه  ــول دارد ک ــازگاری محص ــای س ــا تاکتیک ه ــگ ب تنگاتن
اهمیــت آن در صنایعــی بــا اثــرات شــبکه ای قدرتمنــد 
ــش،2007(، و یــک موضــوع  بیشــتر اســت )جــی و همکاران
ــور  ــرکت های فناوری مح ــه ش ــود ک ــوب می ش ــم محس مه
فعــال در تدویــن اســتاندارد بایــد بــه خوبــی مدیریــت کننــد

)زِنگ و همکارانش، 2005(.
مــرور ادبیــات مربــوط بــه ســازگاری نشــان داده کــه عناصــر 
ســازگار و ناســازگار درون طرح هــای موجــود غالــب بــه 
فناوری محــور  شــرکت های  توانمندی هــای  و  منابــع 
وابســته هســتند )کاتــز و شــاپیرو، 1985؛ کیــم،2000؛ 
ــد  رِجیباکــو و روشــه،1996(. اگــر شــرکت ها تصمیــم بگیرن
ــر  ــود را تغیی ــب موج ــتاندارد غال ــه ی اس ــیر فناوران ــه مس ک
ــوآوری گسســته به وجــود خواهــد آمــد )اَنِدرســون  دهنــد، ن
و توشــمان،1990(. در ایــن وضعیــت، یکــی از وظایــف 
ــاوری  ــام فن ــت و ابه ــش عدم قطعی ــرکت ها، کاه ــدی ش کلی
ــوص  ــری در خص ــت. تصمیم گی ــای آن اس ــد و بازاره جدی
ــاس  ــد بر اس ــده ای بای ــای پیچی ــن فناوری ه ــعه ی چنی توس
ــا اســتفاده  ــع همــه ی ریســک های مرتبــط و ب ــل جام تحلی
ــق و  ــبد تحقی ــل س ــر تحلی ــزی نظی ــای برنامه ری از ابزاره

ــش،2007(. ــانگ و همکاران ــود )س ــام ش ــعه8 انج توس
فناوری محــور،  شــرکت های  اگــر  دیگــر،  بیانــی  بــه  
ســازگاری را ترجیــج بدهنــد، بایــد در ابتــدا مشــخص کننــد 
کــه می خواهنــد از کــدام اســتانداردها پیــروی کننــد. 
بیــالن هزینــه، وابســتگی بــه مســیر گذشــته، جایــگاه 
انتظــارات  نظــر،  مــورد  اســتانداردهای  شناخته شــده ی 
مصرف کننــدگان و شــهرت بــارز ُکنشــگران پشــت هــر 
اســتاندارد از جملــه عواملــی هســتند کــه بــر انتخــاب نهایــی 
)شــاپیرو  می گذارنــد  تأثیــر  فناوری محــور  شــرکت های 
ــاوری و  ــع فن ــهیل توزی ــار، تس ــا معی ــان،1999(. ام و واری
ــاری  ــل ارزش تج ــق کام ــرای تحق ــرکت ها ب ــوالت ش محص

و همکارانــش، 1998(.  )ُوروش  آن هاســت 

ــراع،  ــک اخت ــت ی ــرای ثب ــری ب ــن، تصمیم گی ــر ای ــالوه ب ع
عاملــی حیاتــی در برنامه ریــزی راهبــرد نــوآوری بــرای 
ثبــت  توانمنــدی  اســت.  فناوری محــور  شــرکت های 
فناوری هــای جدیــد به عنــوان اختــراع، نشــان از حــق 
شــرکت های فناوری محــور بــرای بــه رسمیت شــناختن 
قانونــی دســتاوردهای آن هــا در خلــق دانــش و اختــراع فنــی 
اســت )بِِکــرز و همکارانش،2002(. قابلیت درخواســت ســریع 
ثبــت اختــراع، حــوِل انگیــزه و موقعیــت برتــر یــک شــرکِت 
ــه در  ــراع پای ــت اخت ــن ثب ــب اولی ــرای کس ــور ب فناوری مح
یــک حــوزه فنــی جدیــد دور می زنــد. بــا توجــه بــه اهمیــت 
جلوگیــری از ثبــت اختراعــات و مســائل ســخت تأخیرانــداز 
در نــوآوری و تدویــن اســتاندارد )کانــگ و همکارانــش،2014؛ 
پروانه هــای  شــاپیرو،2001(،  گاِور،2014؛  و  لوپِز-بِرزوســا 
ــت  ــی ثب ــواع کانون ــزو ان ــع10 ج ــه9 و تاب ــراع پای ــت اخت ثب
ــد  ــراع م ــت اخت ــرد ثب ــد در راهب ــه بای ــتند ک ــراع هس اخت
ــه شــرکت های  ــی ک ــن، تصمیمات ــد. بنابرای ــرار گیرن نظــر ق
ــه  ــد ب ــراع بگیرن ــد در خصــوص ثبــت اخت فناوری محــور بای

ــود:  ــیم می ش ــته تقس ــه دس س
1( توســعه ی ثبــت اختراعــات پایــه بــرای دســتیابی بــه قــدرت 

انحصــاری در فنــاوری و بازارهــای مرتبــط،
2( اســتفاده از ثبــت اختراعــات تابــع پیرامــون ثبــت اختراعــات 
ــا  ــا ب ــان آن ه ــیدن صاحب ــش کش ــه چال ــران و ب ــه ی دیگ پای
ــه ی حــق  ــروش دوجانب ــر ســر ف ــق ب ــه تواف هــدف رســیدن ب

ــه قیمــت مناســب، ــراع ب ثبــت اخت
3( اســتفاده از ثبــت اختراعــات تابــع پیرامــون ثبــت اختراعــات 
پایــه ی صاحــب ثبــت اختــراع بــرای ســاختن شــبکه ی 
محکمــی از ثبــت اختــراع بــا هــدف جلوگیــری از ورود دیگــران 

ــط. ــع مرتب ــات تاب ــت اختراع ــه عرصــه ی توســعه ی ثب ب
برنامه ریــزی  بــاب  در  کــه  اســتدالل ها  ایــن  بر اســاس 
ارائــه شــده اند، پیشــنهاد می شــود  راهبــردی نــوآوری 
ــن  ــاب بی ــه انتخ ــوآوری ب ــرد ن ــدی راهب ــات کلی تصمیم
ســازگاری و ناســازگارِی فناوری هــای آینــده و انتخــاب انــواع 

ــورد. ــره بخ ــراع ِگ ــت اخت ثب
2-2 تحقیق و توسعه داخلی

منبــع  به عنــوان  داخلــی  توســعه ی  و  تحقیــق  اغلــب، 
ــه  ــود ک ــوب می ش ــه محس ــات پای ــت اختراع ــن ثب بنیادی
ــوه  ــه ی بالق ــع انحصارطلبان ــد مناف ــا می توانن ــان آن ه صاحب

8. R&D portfolio
9. Basic patents
10. Subservient patents
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اســتانداردهای جدیــد درو کننــد پاگرفتــن  از  پــس  را 
ثبــت  اهمیــت  اخیــر،  ســال های  در  )شــاپیرو، 2001(. 
اختراعــات پایــه در اســتانداردهای فنــی ، بــه ویــژه در حــوزه 
ــوده  ــه نســبت برجســته ب فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، ب
اســت. بــرای همیــن، حقــوق مالکیــت ثبــت اختراعــات پایــه 
فناوری محــور  شــرکت های  انگیــزش  موجــب  به شــدت 
بــرای پیگیــری ســرمایه گذاری در تحقیــق و توســعه داخلــی 
ــر و آیزنبــرگ، 1998؛ اســکاچمر، 1996(.  خواهــد شــد )هل
حل کــردن چالش هــای فنــی پایــه بــا انجــام تحقیــق 
ــابقه ی  ــک مس ــه ی ــط ب ــات مرتب ــت اختراع ــعه و ثب و توس
رقابتــی بیــن شــرکت های فناوری محــور اســتاندارد مدار 
تبدیــل می شــود. از ایــن رو، مســابقه های تحقیــق و توســعه، 
اثربخشــی بیــن شــرکت های فناوری محــور  رقابت هــای 
ــه اولیــن  ــداد تحقیــق و توســعه آن هــا ب ــل برون ــرای تبدی ب
ــه  ــا ب ــن رقابت ه ــه هســتند. شــدت ای ــات پای ــت اختراع ثب
ــت  ــعه، کیفی ــق و توس ــی  تحقی ــای زمان ــا و دوره ه ُفرجه ه
ــع  ــطح مناب ــت آمده و س ــات به دس ــت اختراع ــت ثب و کمی
ــه آن تالش هــا بســتگی  تحقیــق و توســعه تخصیص یافتــه ب

ــوم، 1983(.  ــرز، 1985؛ راینگان ــس و ویک دارد )هری
رویکــرد دانش بنیــان شــرکت ها نشــان از آن دارد کــه منابــع 
ــی در  ــت رقابت ــاختن مزی ــع س ــن مناب ــان، مهم تری دانش بنی
شــرایط پویــا هســتند )دوســی و همکارانــش، 2000؛ تیســی 
و همکارانــش، 1997(، لــذا، تحقیــق و توســعه داخلــی بایــد 
بــر انتخــاب فراینــد توســعه و کســب دانــش تأکیــد ورزد. بــا 
توجــه بــه محدودیت هــای تأمیــن فنــاوری داخلــی، چندیــن 
شــرکت فناوری  محــور اقــدام بــه تمرکززدایــی تحقیــق 
ــکار  ــرای ش ــی ب ــی و جهان ــای مل ــاد تابع ه ــعه و ایج و توس
دانــش جدیــد و خبرگــی بی نظیــر )گاســمن و زدویتــز، 
1999؛ چیســا، 2000( و در نتیجــه تقویــت پایــگاه توانمندی 
ــد  ــور نموده ان ــرکت های فناوری مح ــه ی ش ــوآوری فناوران ن
ــعه  ــق و توس ــای تحقی ــش،2012(. واحده ــن و همکاران )ِچ
ــه  ــدام ب ــد اق ــی پراکنده ان ــف جغرافیای ــه در نواحــی مختل ک
ــد و در  ــع می کنن ــازی مناب ــی و یکپارچه س ــادل، هماهنگ تب
ــی  ــوآوری داخل ــبکه های ن ــکیل ش ــتای تش ــه در راس نتیج
شــرکت های فناوری محــور گام بــر می دارنــد )کــوگات و 
ــی  ــش، 2002(. پیوندهای ــت و همکاران ــِدر، 1993؛ فِراس زان
ــبکه های  ــعه درون ش ــق و توس ــای تحقی ــن واحده ــه بی ک

ــکان  ــوند، ام ــکیل می ش ــرکت تش ــک ش ــل ی ــوآوری داخ ن
ــم  ــران را فراه ــدی دیگ ــد تولی ــش جدی ــه دان ــی ب دسترس
ــاء  ــرای الق ــی ب ــاد کانال های ــل آن ایج ــه حاص ــد ک می آورن
ــن  ــق و توســعه و همچنی و پشــتیبانی از فعالیت هــای تحقی
ــبکه های  ــِق ش ــه خل ــش و در نتیج ــات و دان ــاعه اطالع اش
ــی  ــوآوری داخل ــبکه های ن ــر ش ــی ب ــش مبتن ــاِل دان انتق
اســت )ســینک، 2008(. ایــن نــوع شــبکه های انتقــال 
ــا  ــد ب ــازه می دهن ــور اج ــرکت های فناوری مح ــه ش ــش ب دان
توجــه بــه مزیت هــای فناورانــه، بــه هــدف نهایــی توســعه ی 
اســتانداردها و تجزیــه همــه ی کارهــا بــه تیم هــا و واحدهــای 

تحقیــق و توســعه دســت یابنــد.
بــا عنایــت بــه ایــن شــواهد، انتظــار مــی رود مســابقه، درگام 
اول بــرای صاحــب اختــراع ثبت شــده بــوده، انتخاب و کســب 
دانــش، عناصــر کلیــدی تحقیق و توســعه  داخلــی در حوزه ی 

تدویــن اســتاندارد باشــند. 
2-3 نوآوری مشارکتی خارجی

ــه  ــتاندارد ب ــک اس ــاعه ی ــعه و اش ــر، توس ــان حاض در زم
تنهایــی بــرای یــک شــرکت کاری بســیار مشــکل یــا تقریبــا 
ــک  ــه کم ــد ب ــوآوری نظام من ــای ن ــت و الق ــن اس غیرممک
ــرکت های  ــن ش ــکاری بی ــود هم ــتلزم وج ــتانداردها مس اس
ــاِرل، 1994(. در یــک  ــن و ف مکمــل و حتــی رقباســت )بِِس
ــازی،  ــارکت در استانداردس ــد مش ــیع تر، فراین ــوزه ی وس ح
شــکل خاصــی از نــوآوری بــاز اســت کــه شــرکت ها، 
کاربــران، مصرف کننــدگان و ذی نفعــان دیگــر را در بــر 

)باِلینــد، 2006(.  می گیــرد 
ــی  ــور قطع ــوآوری مشــترک به ط ــای ن ــد، فعالیت ه ــر چن ه
بــه موفقیــت منتهــی نمی شــود و یــک دلیــل اصلــی بــرای 
ــت  ــده، شکس ــی شکسته ش ــای ارتباط ــردن پیونده مطرح ک
ــش، 2004(.  ــگ و همکاران در انتخــاب شــریک اســت )هوآن
ــرای حصــول  ــده  ب ــی کنترل کنن ــن منظــر، عنصــر اصل از ای
ــب  ــرکای مناس ــاب ش ــت، انتخ ــکاری درس ــان از هم اطمین
ــردی ــارکت راهب ــی« مش ــه س ــل »س ــاس اص ــت.  بر اس اس

) لورانــژ و روس، 1993(،یعنــی ظرفیــت، ســازگاری و تعهــد، 
ایــن مقالــه بــه بحــث پیرامــون معیارهــای انتخــاب شــریک 
می پــردازد و  بــرای همیــن، دارای دو بُعــد اســت؛ یــک بُعــد 
بــه آن دســته از ویژگی هــای شــرکت های فناوری محــور 
ــعه  ــدی توس ــامل توانمن ــتر ش ــه بیش ــود ک ــوط می ش مرب
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دانــش تحقیــق و توســعه مرتبــط و ثبــت اختراعــات مربوطــه 
ــن  ــاط بی ــاد ارتب ــه ایج ــر، ب ــد دیگ ــه بُع ــت، در حالی ک اس
ــر  ــی نظی ــامل ویژگی های ــه ش ــود ک ــوط می ش ــرکا مرب ش
ســازگاری، مکمل بــودن، قابلیــت اطمینــان و تطبیق پذیــری 

و همچنیــن تعهــد اســت.
نتایــج حیاتــی مشــارکت کاربــران در تدویــن اســتانداردها بــه 
ــی مستندشــده اســت )هاوکینــز و همکارانــش، 1995؛  خوب
جاکوبــز،2006 و 2011؛ جاکوبــز و همکارانــش، 1998(، 
ــه آن  ــگاه جــدی ب امــا فقــط چنــد شــرکت فناوری محــور ن
کرده انــد. جاکوبــز )2006( دو الیــه از کاربــران را شناســایی 
کــرده کــه ســطح باالیــی آن شــامل اســتقراردهندگان 
ــی  ــطح پایین ــات و س ــدگان خدم ــتانداردها و تأمین کنن اس
آن شــامل کاربــران خدمــات و سامانه هاســت. مهم تریــن 
کمــک کاربــران آن اســت کــه الزامــات و نیازهــا را مشــخص 
می کننــد )الکســاندر، 1995(. امــا به طور کلــی کاربــران 
ندارنــد استانداردســازی  فعالیت هــای  در  فعــال  نقشــی 

) نایمــورا، 1995(. بــرای جلــب توجه کاربران و تشــویق آن ها 
ــه مشــارکت در استانداردســازی، بهتــر اســت اســتانداردها  ب
و در دســترس بودن  باز بــودن  ویژگــی  دو  پــردازش  بــه 
ــپرینگ، 2000( و  ــس و اِس ــورا، 1995؛ وای ــد )نایم بپردازن
ــن اســتاندارد  ــود فراینــد تدوی ــران و بهب ــه، ترغیــب کاب البت
نقشــی حیاتی دارنــد )باســکین و همکارانــش، 1998(. از این 
ــان حاصــل  ــد اطمین ــگان اســتاندارد بای گذشــته، تأمین کنن
ــوان  ــران را می ت ــازگارِ کارب ــای س ــاب نیازه ــه بازت ــد ک کنن
در توســعه ی اســتانداردها مشــاهده کــرد و نیازهــای ناشــی 
ــوان  ــران را می ت ــردی کارب ــط راهب ــازمان دهی و محی از س
ــن، عامــل کلیــدی  ــرآورده کــرد )کارگیــل، 1989(. بنابرای ب
در همــکاری بــا کاربــران، شناســایی کاربــران مرتبــط 
ــارکت در  ــه مش ــا ب ــب آن ه ــی و ترغی ــتانداردها، راهنمای اس
ــا  استانداردســازی و در نهایــت، پیگیــری و هماهنگ شــدن ب

ــران اســت. نیازهــای کارب
ــای  ــه تالش ه ــت ک ــی نیس ــچ تضمین ــن، هی ــر ای ــالوه ب ع
ــن اســتانداردها اثربخــش  ــان در تدوی ــواع ذی نفع ــی ان جمع
باشــد. بــرای حفــظ اعتبــار فعالیت هــای شبکه ســازی، بایــد 
ــرووان  شــبکه های هدف گــرا را بــه خوبــی مدیریــت کــرد )پُ
و همکارانــش، 2007(. پژوهشــگران مبحــث راهبــرد یــادآور 
ــرد  ــر عملک ــد ب ــگران11 قادرن ــک ُکنش ــه تک ت ــده اند ک ش

ــن  ــر ای ــرض ب ــال، ف ــون مث ــد؛ به عن ــر بگذارن ــبکه تأثی ش
ــرل و  ــد کار هماهنگــی، کنت ــران شــبکه بای ــه مدی اســت ک
ارتبــاط درســت بــا ُکنش هــا12 و بازخوردهــای همــه ی اعضــا 
ــدی  ــن رو، توانمن ــِرن، 1995(. از ای ــد )الندِگ ــام دهن را انج
شــرکت های فناوری محــور در مدیریــت شــبکه، مزیــت 
رقابتــی را بــه ارمغــان مــی آورد )آنانــد و خانــا، 2000؛ دایِــر 
ــش،  ــد و همکاران ــی ، 1998؛  آیرلَن و ســینک، 1998؛ گوالت
2002؛ اِشــرایِنر و همکارانــش، 2009(. اثربخشــی مدیریــت 
شــبکه ی نــوآوری، ارتباطــی مســتقیم بــا موفقیــت در 
تدویــن مشــارکتی اســتانداردها دارد؛ ارتباطــی کــه می تــوان 
ــت در  ــف( مدیری ــرد: ال ــل ک ــه و تحلی ــیوه تجزی ــه دو ش ب
ــای  ــاز و کاره ــرل و س ــای کنت ــر حالت ه ــه ب کل شــبکه، ک
ــی تأکیــد دارد و ب( مدیریــت مشــارکت هــر یــک از  انتخاب
ــای  ــردن تضاده ــرای حل ک ــالش ب ــان در شــبکه و ت ذی نفع
ــای  ــن اعض ــا بی ــع مزای ــوازن توزی ــر ت ــرکت ها نظی ــن ش بی

ــعه.  ــق و توس ــارکت کننده در تحقی مش
در ایــن اســتدالل، کــه در چارچــوب توســعه ی اســتانداردها 
ــه  ــادی ب ــتگی زی ــارکتی وابس ــوآوری مش ــد، ن ــرح ش مط
ــا کاربــران و مدیریــت شــبکه ی  انتخــاب شــرکا، همــکاری ب

ــوآوری دارد. ن
3 روش  پژوهش 

3-1 انتخاب مورد
ــه  ــر اینک ــی ب ــرد مبن ــرح ک ــده ای را مط ــن )1994( ای یی
ــازمانی و  ــات س ــرای “مطالع ــوردکاوی را ب ــک م ــوان ی می ت
مدیریتــی” و کمــک بــه “بســط و تعمیــم نظریه هــا” دنبــال 
کــرد. از ایــن گذشــته، وی چنیــن اســتدالل کــرد کــه 
مــوردکاوی، روش خوبــی بــرای رســیدن بــه درک مناســبی از 
“چگونگــی” یــا “چرایــی” اســت. هدف ایــن مطالعه، بررســی 
ایــن مطلــب اســت کــه چگونــه یــک شــرکت فناوری محــور، 
ــه  ــدی فناوران ــود توانمن ــرای بهب ــوآوری را ب ــای ن فعالیت ه
جهــت رویارویــی بــا چالش ناشــی از محیــط استانداردســازی 
ــی  ــی تجرب ــه ی بررس ــن، روش پای ــد. بنابرای ــام می ده انج
ــی  ــرای پ ــور ب ــرکت فناوری مح ــک ش ــوردکاوی ی ــل، م ذی
ــر  ــرکت عناص ــا ش ــه آی ــت ک ــوع اس ــن موض ــه ای ــردن ب ب
ــه  ــه چگون ــرده و اینک ــود را اصــالح ک ــوآوری خ هســته ی ن

ــن اســتانداردها انجــام داده اســت. ــرای تدوی ــی را ب اقدامات
در ایــن پژوهــش یــک شــرکت چینــی بــه نــام زی.تی.ایــی13، 
11. actors
12. actions
13. ZTE
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ــای  ــاز و کاره ــی و س ــزات مخابرات ــن تجهی ــرو در تأمی پیش
و  نــوآوری  فعالیت هــای  در  فعــال  همچنیــن  و  شــبکه 
استانداردســازی، به عنــوان کانــون تجزیــه و تحلیــل انتخــاب 
شــده اســت. ایــن شــرکت در ســال 1985 تأســیس شــد و  
از ســال 1996 تــا کنــون محصــوالت و خدمــات جامعــی را 
بــه 140 کشــور و منطقــه عرضــه کــرده اســت. ایــن شــرکت 
یکــی از تأمین کننــدگان بســیار رو بــه رشــد ســاز و کارهــای 
تأمین کننــده  حــال  عیــن  در  و  بین المللــی  ارتباطــات 
برجســته ی بــازار مخابــرات چیــن اســت. ایــن مــوردکاوی بــه 

ــردد:  ــی می گ ــرکت زی.تی.ای ــون ش ــل پیرام ــل ذی دالی
1. زی.تی.ایــی در صنعــت مخابــرات فعالیــت می کنــد 
فراگیــر  فعالیت هــای  در  مثال زدنــی  بخــش  یــک  کــه 
ــوآوری و استانداردســازی اســت. ترکیــب ثبــت اختراعــات  ن
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــوزه ی فن ــتانداردها از ح و اس
سرچشــمه گرفتــه، موجــب ظهــور اســتانداردهای اختصاصی 
می شــود آن هــا  راهبــردی  کاربردهــای  نتیجــه  در  و 

)ِکِرشــِمر، 1999(. عــالوه بــر ایــن، اســتانداردها نقــش مهمی 
ــد ــا کرده ان ــات ایف ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــل فن در تکام

ــده  ــال پیچی ــن ح ــش، 2008( و در عی ــن و همکاران )لیتیِن
ــه  ــا روز ب ــت آن ه ــده اهمی ــا باعث ش ــودن آن ه ــر ب و فراگی
روز در صنایــع فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بیشــتر شــود 
)لیتیِنــن و همکارانــش، 2008(. در نتیجــه، راهبردهــای 
نــوآوری و استانداردســازی نقشــی تعیین کننــده در موفقیــت 
شــرکت های فناوری محــور در حــوزه ی مخابــرات دارنــد

)کایــل، 2002(. از ایــن رو، انتخــاب یــک شــرکت متخصــص 
در فناوری هــای اطالعــات و مخابــرات بــرای انجــام تجزیــه و 

تحلیــل یــک امــر معمــول اســت.
2. زی.تی.ایــی جــزو آن دســته از شــرکت های فناوری محــور 
چینــی اســت کــه تجربیــات موفقــی در نــوآوری داشــته اند. 
ــد  ــت کم 10درص ــال دس ــش از 10 س ــرکت در بی ــن ش ای
ــرده  ــعه ک ــق و توس ــرف تحقی ــود را ص ــالیانه خ ــد س درآم
تحقیــق  بخــش  کارکنــان  تعــداد  حاضــر،  حــال  در  و 
و توســعه ی آن در سراســر جهــان بــه 30 هــزار نفــر 
می رســد )زی.تی.ایــی، 2014a(. زی.تی.ایــی ، 18 مرکــز 
ــر  ــعه را در سراس ــق و توس ــرفته ی تحقی ــه ی پیش و مؤسس
ــنِژن  ــه و ِش ــکا، فرانس ــده آمری ــاالت متح ــامل ای ــان ش جه
ــز پژوهشــی  ــا مراک ــط گســترده ای ب ــرده  و رواب تأســیس ک

ــوص  ــت. در خص ــرده اس ــرار ک ــان برق ــگاه های جه و دانش
ــق شــده در چارچــوب  ــن شــرکت موف ــات، ای ــت اختراع ثب
ــال های 2011  ــن س ــراع14 بی ــت اخت ــکاری ثب ــان هم پیم
ــان  ــت متقاضی ــر فهرس ــه ی برت ــه رتب ــزو س ــا 2014 ج ت
ثبــت اختــراع ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری15 و رتبــه ی 
ــی  ــازمان جهان ــد )س ــال 2011 و 2012 باش ــت در س نخس
 .)2014b مالکیــت فکــری، 2015 و 2014؛ زی.تی.ایــی، 
3. زی.تی.ایــی جــزو آن دســته از شــرکت های فناوری محــور 
ــازی  ــی در استانداردس ــات موفق ــه تجربی ــت ک ــی اس چین
انجمــن  تمام عیــار  عضــو  یــک  به عنــوان  داشــته اند. 
ــدام  ــرکت اق ــن ش ــن16،  ای ــات چی ــازی ارتباط استانداردس
ــس  ــه پیش نوی ــا مشــارکت در تهی ــس ی ــه پیش نوی ــه تهی ب
بیــش از 350 اســتاندارد فنــی کــرده اســت. داده هــای روزآمد 
ــش از  ــت بی ــه عضوی ــی ب ــه زی.تی.ای ــد ک نشــان از آن دارن
ــده،   ــی درآم ــازی بین الملل ــازمان استانداردس ــاد و س 70 نه
مســولیت 3 کنفرانــس را بــر عهــده گرفتــه و بیــش از 100 
ــازی  ــف استانداردس ــازمان های مختل ــم س ــدرک را تقدی م
ــت  ــرکت ریاس ــن ش ــای ای ــی از نیروه ــت. اعضای ــرده اس ک
مشــترک دو کارگــروه دفتــر استانداردســازی مخابــرات 
ــا  ــد و ت ــر عهــده دارن ــرات17را ب ــی مخاب ــه ی بین الملل اتحادی
ــه پیش نویــس و ویرایــش 22  ــان ســال 2008 حــق تهی پای

اســتاندارد بین المللــی را به دســت آورده بودنــد.
3-2 روش های گردآوری داده ها

مصاحبه هــای   2009 ژوئیــه  تــا   2008 نوامبــر  از 
نیمه ســاختاریافته ای بــا کارکنــان زی.تی.ایــی مشــتمل 
ــال  ــعه فع ــق و توس ــد تحقی ــان ارش ــران و مهندس ــر مدی ب
ــی و  ــان بازاریاب ــن کارکن ــتاندارد و همچنی ــعه ی اس در توس
ــن و  ــی در تدوی تحقیــق و توســعه ی ســه شــریک زی.تی.ای
ــا  ــل18، چاین ــا موبای ــه چاین ــوم ب ــتانداردها، موس ــرد اس کارب
تلــه کام19 و چاینــا یونیــکام20 انجــام شــد )همــان طــور کــه 
ــورت رو در  ــا به ص ــد(. مصاحبه ه ــان می ده ــدول )1( نش ج
ــام  ــی انج ــت الکترونیک ــی و پس ــات تلف ــراه ارتباط رو به هم
شــدند. بــا بعضــی از مصاحبه شــونده ها در چنــد دور تمــاس 
ــود.  ــردآوری ش ــات گ ــات و توضیح ــا اطالع ــد ت ــه ش گرفت
داده هــای ثانویــه، ماننــد گزارش هــای برخــط21 و انتشــارات 

ــد. ــن می کنن ــی را تأمی ــات تکمیل ــمی، اطالع رس

14. PCT
15. WIPO
16. CCSA
17. ITU-T

18. China Mobile
19. China Telecom
20. China Unicom
21. online



حور
یم

اور
فن

ای
ته

رک
ش

وی
دکا

مور
ی:

آور
نو

زِی
سا
ارد

اند
ست

لا
مد

59

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

95
ار 

 به
- 1

9 
پی

پیا
 - 

1 
اره

شم
م- 

شش
ل 

سا

جدول 1: پروفایل مصاحبه ها
 IIIهایمصاحبه IIهایمصاحبه Iهایمصاحبه

(i) هاومکانزمان،تاریخ
ساعاتکارییاغیرکاری

  در دانشگاه هیومانزی.تی.ایی ، دفاتر موقت 8002نوامبر 

 ها برای استخدام دانشگاه

  ارتباطات ، با پست الکترونیکی و 8002آوریل تا ژوئیه

 تلفنی

(i) هاومکانزمان،تاریخ
،باابزارهایارتباط9002،مارسساعاتغیرکاری

 هایتلفنیبرخطوتماس

 (i)هاومکانزمان،تاریخ 

،دفاترچایناموبایل،9002ساعاتکاری،مارستاآوریل

کاموچاینایونیکام،کهبهعنواناپراتور،چایناتله

استانداردسازیهستنددرزی.تی.اییشرکایهمکار

(ii) شوندگانمعرفیمصاحبه 

هاییحاضردراستخدامدانشگاهشوندهمصاحبههفت

زی.تی.ایی

 های مربوط به مدیریت  مدیر ارشد یا میانی از بخش سه

 منابع انسانی، بازاریابی و تحقیق و توسعه

 پایین مدیریت منابع انسانی و بازاریابی کارمند سطح چهار 

(ii)شوندگانمعرفیمصاحبه 

زی.تی.اییمهندسارشدتحقیقوتوسعهازسه

(ii)شوندگانمعرفیمصاحبه 

مهندستحقیقوتوسعه،کهدرچهارمدیرودو

 اندکنندیاقبالکارکردهکارمیزی.تی.ایی

 
گرایش  با  نوآوری  اصلی  فعالیت های   3-3

استانداردسازی شرکت زی.تی.ایی
3-3-1 زی.تی.ایی و راهبرد نوآوری

ــورد  ــی م ــی تری-ج ــتاندارد اصل ــه اس ــه س ــش ب ــن بخ ای
  WCDMA ــی ــرات، یعن ــی مخاب ــه ی بین الملل ــد اتحادی تأیی
CDMA 2000 و TD–SCDMA می پــردازد تــا انتخــاب 

شــرکت زی.تی.ایــی را در مــورد توانمنــدی فناورانــه تشــریح 
ــاوری در  ــت فن ــچ مزی ــرکت از هی ــن ش ــه ای ــد. اگرچ کن
ــور  ــتاندارد مذک ــه اس ــه س ــراع پای ــت اخت ــای ثب پروانه ه
برخــوردار نبــود، زیــرا چارچــوب ایــن اســتانداردها را نــوآوران 
ــت از  ــی توانس ــد، زی.تی.ای ــرده بودن ــن ک ــی آن تدوی اصل
مزیــت فضــای فناورانــه ی موجــود در کاربردهــا و توســعه ی 
ــد.  ــرداری کن ــن اســتانداردهای تری-جــی بهره ب اســتقرار ای
از  ناگزیــر   ، آن  فناوری هــای  و  محصــوالت  چنــد،  هــر 
رویارویــی بــا موضــوع ســازگاری بیــن اســتانداردهای اصلــی 

ــتند. ــی هس تری-ج
ــی در خصــوص  ــور شــد تصمیم های ــی مجب ــی زی.تی.ای وقت
تجاری ســازی  تاریــخ  هنــوز  بگیــرد،  فنــاوری  انتخــاب 
تری-جــی در بازارهــای چیــن تعییــن نشــده بــود. توســعه ی 
کاربردهــای اســتانداردهای تری-جــی همــواره مســتلزم 
صــرف مقادیــر هنگفتــی ســرمایه در تحقیق و توســعه اســت، 

ــوآوری  ــرد ن ــی در راهب ــت زی.تی.ای ــن،  شکس ــرای همی ب
ــی ــد، وقت ــر چن ــود. ه ــوب می ش ــه محس ــک فاجع ــود ی خ

TD-SCDMA به عنــوان یــک اســتاندارد بین المللــی تصویــب 

شــد، چندیــن شــرکت چینــی توانســتند در ســرمایه گذارِی 
امــا،  کننــد.  صرفه جویــی   آن  تجاری ســازی  راهبــردِی 
از نقطه نظــر دولــت چیــن، بــدون وجــود دروندادهــای 
ــت  ــن” نمی توانس ــاخت چی ــتاندارد “س ــن اس ــردی، ای راهب
ــا WCDMAو CDMA2000، کــه موقعیت هــای پیشــرو را  ب

ــد، رقابــت کنــد. کســب کــرده  بودن
ــی  ــی زی.تی.ای ــود انتخــاب نهای ــرار ب ــاس، ق ــن قی ــر همی ب
ــر،   ــل زی ــه دالی ــی ، ب ــتانداردهای تری-ج ــوص اس در خص
ــه  ــر س ــر ه ــوآوری، ب ــردی ن ــم راهب ــک تصمی ــوان ی به عن

ــد: ــز کن ــتاندارد تمرک اس
1( زی.تی.ایــی تخمیــن زده کــه هــر ســه اســتاندارد را 
ــرای همیــن، تمرکــز  ــازار چیــن کــرد، ب ــه ی ب ــوان روان می ت
بــر هــر ســه مــورد، بــه ویــژه روی TD-SCDMA به عنــوان 
ــی  ــک انتخــاب منطق ــن اســتاندارد “ســاخت چیــن” ی اولی

اســت.
2( زی.تی.ایــی دریافــت کــه شــبکه های هســته ی هــر ســه 
ــا حــد 60-80 درصــد مشــابه هســتند کــه در  اســتاندارد ت
ــن  ــا مشــترک اســت. ای ــی آن ه ــان ســامانه های فن ــن می ای
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شــرکت توانســت بــا ســاختن یــک پلتُفــرم یکپارچــه فناوری 
ــردی  ــه هــر ســه اســتاندارد، کــه محصــوالت کارب ــوط ب مرب
زیــادی را می تــوان از آن هــا توســعه  داد، منابــع زیــادی 
ــه  ــل آنک ــه دلی ــته، ب ــن گذش ــد. از ای ــی کن را صرف جوی
تعییــن  قبــال   CDMA2000 و  WCDMA مشــخصه های
شــده بودنــد، زی.تی.ایــی توانســت بــر نــوآوری کاربردهــای 

مرتبــط تمرکــز نمایــد.
از  اســتفاده  مجــوز  چیــن  دولــت  آنکــه  از  پــس 
اســتانداردهای بــرای   2009 ژانویــه  در  را  تری-جــی 

ترتیــب  بــه   CDMA2000 و   TD-SCDMA،WCDMA

ــه کام صــادر  ــا تل ــا یونیــکام و چاین ــه چاینــا موبایــل، چاین ب
کــرد، زی.تی.ایــی توانســت بــه واســطه ی توانمنــدی جامــع 
تحقیــق و توســعه  خــود، کــه ســامانه ها، ترمینال هــا و 
ــه هــر ســه اســتاندارد را تحــث پوشــش  ــوط ب خدمــات مرب

ــد.  ــت تجــاری دســت یاب ــه موفقی ــی داد، ب ــرار م ق
ــی در  ــرکت زی.تی.ای ــری ش ــه ی22 تصمیم گی ــن فرانام در ای
ــه  ــه ب ــر توج ــالوه ب ــی، ع ــتانداردهای تری-ج ــوص اس خص
منابــع موجــود و ریســک های احتمالــی، عوامــل دیگــری نیــز 
ماننــد کارآفرینــی23 و رویکــرد دولــت چیــن بــر تصمیمــات 
اثرگــذار بودنــد. رســانه ها بــه ِویگویــی هــو24، رئیــس 
زی.تی.ایــی، بــه دیــده ی یــک حامی ایــده آل کنفوسیوســی25 
ــوع  ــام تن ــا تم ــود ت ــر آن ب ــه ب ــه روی می نگریســتند ک میان
موجــود را بــر مبنــای پیش شــرِط یکدســتی زیــر یــک چتــر  
ــای  ــی از ویژگی ه ــا آگاه ــرکت ب ــن ش ــم آورد. ای ــرد ه ِگ
ــتانداردهای WCDMA و  ــی  اس ــرش بین الملل ــی و پذی فن
CDMA2000 و همچنیــن حمایــت صریــح دولــت چیــن از 

اســتاندارد TD-SCDMA ، در نهایــت تصمیــم گرفــت در هــر 
ــد.  ــرمایه گذاری کن ــی س ــتاندارد تری-ج ــه اس س

ــی از اواســط  ــراع، زی.تی.ای ــت اخت ــت ثب در خصــوص فعالی
ــق  ــت ح ــازی مدیری ــه یکپارچه س ــدام ب ــه ی 1990 اق ده
مالکیــت فکــری26 در کل راهبــرد رشــد خــود نمــود. از 
ــری  ــت فک ــق مالکی ــای ح ــر مبن ــد، ب ــه بع ــال 2000 ب س
ــرکت  ــن ش ــود، ای ــده  ب ــردآوری ش ــال ها گ ــی س ــه ط ک
راهبــردی را بــرای جمــع آوری حــق مالکیــت فکــری تدویــن 
ــب و کار  ــای کس ــا راهبرده ــی ب ــاق نزدیک ــه انطب ــرد ک ک
داشــت. براســاس توانمنــدی تحقیــق و توســعه زی.تی.ایــی، 
ــه  خانواده هــای ثبــت اختــراع27 شــامل ثبــت اختراعــات پای

و تابــع پیشــنهاد می شــود. به عنــوان مثــال، تــا پایــان ســال 
2004، زی.تی.ایــی  تقاضــای ثبــت بیــش از 70 اختــراع را در 
همــه ی فناوری هــای کلیــدی معمــاری کانــال بــاز جهانــی28 
داده و شــبکه ای بســته  از ثبــت اختــراع را پیرامــون آن بنــا 
ــات  ــت اختراع ــا توســعه ی ثب ــن گذشــته، ب ــود. از ای ــرد ب ک
تابــع در برخــی حوزه هــای فنــاورِی تحــت تســلِط غول هــای 
ــت  ــوص ثب ــی در خص ــی تصمیم های ــی، زی.تی.ای بین الملل
اختراعــات گرفتــه کــه بــه ســایر تراکنش هــای29 حــق 
مالکیــت فکــری، ماننــد اعطــای مجــوز از یــک شــرکت بــه 
ــز  ــد، نی ــه همــراه دارن ــزوده ب شــرکت دیگــر30 کــه ارزش اف
ــن شــرکت و شــرکای آن می تواننــد  توجــه کــرده اســت. ای
بــا انجــام چنیــن تراکنش هایــی بــه احتــرام متقابــل دســت 
ــش  ــی بی ــه زی.تی.ای ــا ک ــال، از آن ج ــوان مث ــد. به عن یابن
ــل دارد، از  ــوزه ی موبای ــدی در ح ــراع کلی ــت اخت از 80 ثب
ــه  ــرکت ب ــک ش ــوز از ی ــای مج ــی از اعط ــی ناش مزیت های

ــا کــوآل کام31 برخــوردار شــده اســت. شــرکت دیگــر ب
3-3-2 زی.تی.ایی  و تحقیق و توسعه داخلی

زی.تی.ایــی بــا اســتخدام بیــش از 80 سرپرســت اســتاندارد 
ــات  ــت اختراع ــع ثب ــل توزی ــی در تحلی ــرای تخصص گرای ب
در صنایــع و همچنیــن پژوهــش در خصــوص ثبــت اختــراع 
انحصارطلبــی  بــه  مربــوط  اختــراع  ثبــت  فناوری هــا، 
همــه ی  در  اختراعــات  ثبــت  ارزیابــی   و  اســتانداردها 
فعالیت هــای تحقیــق و توســعه، یــک اداره ی استانداردســازی 
ــروژه هــای تحقیــق و توســعه  ــا کــرده اســت. کارنموِد32پ بن
ــزان  ــه می ــراع ب ــت اخت ــِف ثب ــه لط ــی ب ــی زی.تی.ای داخل
ــال  ــال، در ح ــوان مث ــت. به عن ــه اس ــش یافت ــادی افزای زی
حاضــر ایــن شــرکت 235 ثبــت اختــراع ضــروری LTE را در 
اختیــار دارد کــه بیــش از 7 درصــد ثبــت اختراعــات ضــروری 
LTE اســت کــه پایــگاه داده ای برخــط حــق مالکیــت فکــری 

مؤسســه ی اســتاندارد مخابــرات اروپــا ثبــت کــرده اســت. در 
ضمــن، ایــن شــرکت بــه تنهایــی حــدود 7000 ثبــت اختراع 
 CDMA و بیــش از 40 ثبــت اختــراع کلیــدی در محصــوالت

دارد.
زی.تی.ایــی کــه تصویــر آینــده را مبنــی بــر داشــتن تعــداد 
ــه در زمینــه ی فنــاوری اطالعــات  اندکــی ثبــت اختــراع پای
و ارتباطــات، درک کــرده اســت، ســعی می کنــد دانــش 
ــد،   ــر چن ــد. ه ــش ده ــود را افزای ــی خ ــدی اختصاص کلی
22. scenario
23. entrepreneurship
24. Weigui
25. Confucian

26. IPR
27. Patent families
28. Global Open Trunking Architecture(GoTa)
29. transactions

30. cross licensing
31. Qualcomm
32. performance
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همــان طــور کــه یکــی از مهندســان ارشــد تحقیــق و 
ــد بیشــتر  ــرده، درســت مانن ــان ک ــن شــرکت بی ــعه ای توس
شــرکت های فناوری محــور حاضــر در یــک اقتصــاد در حــال 
توســعه، چــه بســا نبــوِد منابــع مالــی کافــی،  مانعــی بــرای 
آرزوهــا و جاه طلبــی هــای زی.تی.ایــی باشــند. ایــن شــرکت 
ــاز  ــه آغ ــری نســبت ب ــد تصمیم گی دو رهنمــود33 را در فراین
ــت  ــرده اس ــال ک ــعه دنب ــق و توس ــِد تحقی ــای جدی پروژه ه
ــدک35”.  ــه ان ــه34”  و “هزین ــل بیش ــد از: “ اص ــه عبارتن ک
ــل  ــان مراح ــه در هم ــی ک ــوص فناوری های ــی، در خص یعن
اولیــه قــرار دارنــد، بهتــر اســت نــه خیلــی پیشــتاز باشــیم و 
نــه عقــب بمانیــم، بلکــه بایــد فناوری هــای جدیــد نوظهــور 
را به طــور کامــل دنبــال کــرده، هم زمــان ریســک های 
همــه ی پروژه هــای جــاری تحقیــق و توســعه را بــه کمتریــن 

حــد برســانیم.
ــر  ــکل از دفات ــی متش ــی زی.تی.ای ــوآوری داخل ــبکه ی ن ش
ــز  ــن 18 مرک نمایندگــی در بیــش از 120 کشــور و همچنی
ــق و  ــای تحقی ــق و توســعه اســت. واحده ــی تحقی بین الملل
ــف  ــورهای مختل ــی را در کش ــای متفاوت ــعه مأموریت ه توس
“خوشــه ی  یــک  میــان  ایــن  در  و  می دهنــد  انجــام 
پژوهشــی36”- شــبکه ی داخلــی تســهیم دانــش را ســاخته اند 
)جیانــگ،2006(. کارکنــان رابــط حــق مالکیــت فکــرِی هــر 
ــا جزئیــات  ــد ت یــک از واحدهــای تحقیــق و توســعه آماده ان
ــایر  ــت س ــورت درخواس ــراع را در ص ــت اخت ــش و ثب پژوه
واحدهــا ارائــه دهنــد. از ایــن گذشــته، زی.تی.ایــی، در تــالش 
بــرای بهبــود کارایــی و پرداختــن بــه مشــکالت فرا-مــرزی، 
ــیون  ــامانه های اتوماس ــش و س ــاط پای ــب نق ــه نص ــدام ب اق
ــرده  ــز ک ــک از مراک ــر ی ــری در ه ــت فک ــق مالکی اداری ح
ــری  ــت فک ــق مالکی ــن  ح ــام قوانی ــرم تم ــن پلتُف ــت. ای اس
ــه  ــرد ک ــر می گی ــز در ب ــی را نی ــدارک تکمیل ــناد و م و اس
ــگ37   ــورت بالدرن ــه ص ــد ب ــی می توان ــه زی.تی.ای در نتیج

ــد. ــع نمای ــی خــود را پشــتیبانی جام ــوآوری جهان ن
3-3-3 زی.تی.ایی  و نوآوری مشارکتی خارجی

زی.تی.ایــی ، حضــوری فعــال در انــواع مختلــف شــبکه های 
نــوآورِی مشــارکتِی استانداردســازی، نظیــر ســازمان های 
ــن  ــی تدوی ــای داخل ــازی و اتحاده ــی استانداردس بین الملل
ــا  اســتاندارد دارد. ایــن شــرکت شــرکای خارجــی خــود را ب
ــه  ــد ک ــوآوری مشــارکتی انتخــاب می کن ــرای ن ــدف ب دو ه

ــد از:  عبارتن
1( انتظــار بهبــود ســطح فنــاوری خــود زی.تی.ایــی بــا جذب 

ســریع فناوری هــای هســته از شــرکا،
2( برقــراری روابــط مشــارکتی بــا ســایر حلقه هــای حیاتــی 

زنجیــره ی ارزش صنعتــی.
 بــر اســاس ایــن اهــداف، شــرکای زی.تی.ایــی بیشــتر شــامل 

گونه هــای زیــر هســتند:
ــی  ــور اصل ــه اپرات ــن، س ــی. در چی ــای مخابرات 1( اپراتوره
ــکام،  ــا یونی ــل و چاین ــا موبای ــه کام، چاین ــا تل ــی چاین یعن
مشــارکت نزدیکی در توســعه و تجاری ســازی ســه اســتاندارد 

تری-جی دارند. 
چندیــن  بــا  بلندمــدت  روابــط  تأمین کننــدگان.   )2
تأمین کننــده ی بین المللــی نــه تنهــا بیانگــر مشــارکت 
مســتقیم در فعالیت هــای استانداردســازی اســت، بلکــه، 
اســتانداردهای  براســاس  نیروهــای مشــترک،  به عنــوان 
موردتوافــق بــرای بهره بــرداری از فنــاوری جدیــد و بازارهــای 

بالقــوه عمــل می کنــد.
ــازار  ــرداری از ب ــی در بهره ب ــای زی.تی.ای ــا. فعالیت ه 3( رقب
داللــت بــر آن دارد کــه روابــط “مشــارکتی” با رقبــا، اطمینان 
ــت را  ــت صنع ــدت و درس ــعه ی بلندم ــرای توس ــی ب حیات
فراهــم مــی آورد. امــا بنــا بــه گفتــه ی مصاحبه شــوندگان در 
ــط مشــارکتی افقــی در تحقیــق و توســعه  ــی، رواب زی.تی.ای
خیلــی فراگیــر نیســت کــه علــت آن چرخــه ی عمــر کوتــاه 
فناوری هــای اطالعــات و ارتباطــات و احتمــال تقلیــد و 

“رســیدن38”  تازه واردهاســت. 
ــران، تصمیمــات  ــای کارب ــه ســمت نیازه ــش ب از نظــر گرای
زیــادی در خصــوص محصــوالت جدیــد بــه کمــک کاربــران 
گرفتــه می شــود و زی.تی.ایــی ، بــا هــدف گســترِش پذیــرش 
ــول  ــادی در ط ــه زی ــک ها، توج ــذف ریس ــتانداردها و ح اس
استانداردســازی بــه عالئــق کاربــران می کنــد. به عنــوان 
 ،TD-SCDMA ــس ــه ی پیش نوی ــه تهی ــک ب ــال، در کم مث
ایــن شــرکت بــر نقــش اپراتورهــا به عنــوان حلقه هــای 
ــات  ــت. الزام ــرده اس ــد ک ــود تأکی ــته39 خ ــتی هس پایین دس
اســتقرار موردنظــر اپراتورهــا، یکــی از منابــع اصلــی ایــده ی 

تحــوالت و توســعه ها در TD-SCDMA هســتند.
بــا توجــه بــه مدیریــت شــبکه ی نــوآوری، زی.تی.ایــی 
بــرای حفــظ توانمنــدی نــوآوری فناورانــه ی پایــدار در 

33. guideline
34. Principle of forest
35. low cost to try
36. research honeycomb

37. real-time
38. catch-up
39. core downstream links
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بــرای  را  ویــژه ای  بخــش  بین المللــی،  استانداردســازی 
مشــارکت راهبــردی فناورانــه تأســیس کــرده و همکاری های 
ــی انجــام می دهــد.  گســترده ی فنــاوری را در مقیــاس جهان
ــر  یکــی از کارکنــان ارشــد تحقیــق و توســعه زی.تی.ایــی ب
نقــش پیشــرو ایــن شــرکت در شــبکه ی بین المللــی نــوآوری 
ــرده اســت.  ــد ک ــی( تأکی ــاز جهان ــال ب GoTa )معمــاری کان

اگــر چــه زی.تی.ایــی هــم اکنــون بیــش از 300 ثبــت اختراع 
در معمــاری کانــال بــاز جهانــی دارد، پذیــرش این اســتاندارد 
ــر  ــت تأثی ــه تح ــدر ک ــان ق ــی هم ــای بین الملل در بازاره
تشــکیل یــک زنجیــره ی صنعتــی یکپارچــه ی جهانــی اســت، 
از تحــوالت فناورانــه ی آن نیــز تأثیــر می پذیــرد. ُکنشــگران 
کلیــدی ایــن عرصــه عبارتنــد از: تولیدکننــدگان تجهیــزات 
ســامانه ای، تأمین کننــدگان خدمــات و کاربردهــای صنعتــی، 
اپراتورهــای شــبکه ها و تولیدکننــدگان ترمینــال. بــرای 
ســاختن چنیــن زنجیــره ای در معمــاری کانــال بــاز جهانــی، 
زی.تی.ایــی در ســال 2004 دســت بــه تشــکیل یــک اتحــاد 
GoTa زد و از آن زمــان موفق شــده صدهــا شــرکت را بــرای 

ــن  ــد. ای ــوت کن ــن شــبکه ی مشــارکتی دع ــه ای پیوســتن ب
شــرکت، شــبکه ی GoTa را تقویــت و مدیریــت کــرده کــه در 
نتیجــه شــبکه بــا ســرعت زیــادی گســترش یافتــه و کارنمود 

شــگرفی از خــود نشــان داده اســت.
3-3-4 ارزیابی اقدامات زی.تی.ایی 

ــان داد،  ــی نش ــات زی.تی.ای ــی اقدام ــه بررس ــور ک همان ط
ــه  ــود، ب ــوآوری خ ــدی ن ــت توانمن ــا تقوی ــرکت ب ــن ش ای
تدریــج بــه یــک فروشــنده ی بین المللــی نوظهــور تجهیــزات 
مخابراتــی و بــه ویــژه، یــک پیشــرو در تدویــن اســتانداردهای 
جهانــی تبدیــل می شــود. زی.تی.ایــی تالش هــای زیــادی را 
بــرای انطبــاق نــوآوری خــود بــا تقاضاهــای استانداردســازی 
انجــام داده و کارنمــود چشــمگیری را ثبــت کــرده اســت. از 
ایــن گذشــته، بررســی ها نشــان می دهــد کــه تقویــت کلــی 
ــتگی  ــور وابس ــرکت های فناوری مح ــوآوری ش ــدی ن توانمن
زیــادی بــه بهبــود مدیریــت نــوآوری آن هــا دارد. هــدف ایــن 
بهبــود، فقــط جبــران عقب ماندگــی یــا حتــی پیشــی گرفتن 
از رهبــران از منظــر توانمنــدی فنــاوری نیســت، بلکــه، انجــام 
تغییــرات نظام منــد از آگاهــی راهبــردی گرفتــه تــا گام هــای 
ــوآوری اســت. گرچــه، زی.تی.ایــی  واقعــی در فعالیت هــای ن
یکــی از بهتریــن شــرکت های فناوری محــور در صنعــت 

مخابــرات جهانــی نیســت، امــا فعالیت هــای آن کمــک 
ــا گرایــش  ــوآوری ب ــات ن ــا درک جامعــی از اقدام ــد ت می کن

استانداردســازی در چیــن داشــته باشــیم.
3-4 مــدل مدیریــت نــوآوری بــا گرایــش 

استانداردســازی
تحلیــل نظــری و مــوردکاوی کــه در بــاال انجــام شــد، 
ــازی  ــش استانداردس ــا گرای ــوآوری ب ــت ن ــدل مدیری ــه م ب
ــه  ــدا، س ــت. در ابت ــده اس ــکل )1( آم ــه در ش ــد ک می انجام
ــایی  ــا شناس ــط آن ه ــدی مرتب ــای کلی ــر و فعالیت ه عنص
ــرکت های  ــوآوری ش ــرای ن ــا ب ــود آن ه ــرا وج ــوند، زی می ش
ــت.  ــی اس ــازی حیات ــط استانداردس ــور در محی فناوری مح
راهبــردی  برنامه ریــزی   )1 از:  عبارتنــد  عناصــر  ایــن 
ــعه و 3(  ــق و توس ــی تحقی ــای داخل ــوآوری، 2( فعالیت ه ن
راهبــردی  تصمیم گیــری  خارجــی.  مشــارکتی  نــوآوری 
نــوآوری در زمانــی کــه شــرکت های فناوری محــور بــا 
ــود  ــش خ ــگاه و نق ــوآوری، جای ــای ن ــری تالش ه جهت گی
را در تدویــن اســتاندارد مشــخص می کننــد، اولیــن مرحلــه 
ــوآوری  ــی و ن ــعه داخل ــق و توس ــه، تحقی ــت؛ در حالی ک اس
مشــارکتی خارجــی گام هــای عملیاتــی ویــژه برای دســتیابی 
ــرده  ــن ک ــوآوری تعیی ــرد ن ــه راهب ــتند ک ــی هس ــه اهداف ب
ــه  ــوط ب ــوآوری بیشــتر مرب ــردی ن ــزی راهب اســت. برنامه ری
انتخــاب فنــاوری از منظــر تصمیماتــی اســت کــه در انطبــاق 
ــه  ــده گرفت ــراع آین ــت اخت ــای ثب ــا و گونه ه ــا فناوری ه ب
می شــوند. توانمنــدی تحقیــق و توســعه ی شــرکت های 
نهفتــه در  نه تنهــا منبــع اصلــی دانــش  فناوری محــور 
ثبــت اختراعــات پایــه آن هاســت، بلکــه، شــالوده ی نــوآوری 
مشــارکتی را نیــز تشــکیل می دهــد. بــرای همیــن، بــا وجــود 
ــا، شــرکت های فناوری محــور  ــه ی پوی ــط فناوران ــه، محی آنک
را ترغیــب می کنــد تــا اتــکای بیشــتری بــر روابــط بیرونــی 
ــی از  ــعه داخل ــق و توس ــن تحقی ــار رفت ــند، کن ــته باش داش
ــه  ــت و ن ــور اس ــل تص ــه قاب ــور ن ــرکت های فناوری مح ش

توصیــه می شــود.
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شکل 1: مدل مدیریت نوآوری با گرایش استانداردسازی

در فراینــد درون ســپاری40 دو فعالیــت مــورد تأکیــد هســتند؛ 
یعنــی، تحقیــق و توســعه تــالش می کنــد بــرای ثبــت 
ــاخت  ــن س ــتانداردها و  همچنی ــه اس ــوط ب ــات مرب اختراع
ــتر  ــردن بس ــور آماده ک ــی به منظ ــوآوری داخل ــبکه های ن ش
ــرای  ــاز ب ــش موردنی ــد دان ــازی و تولی ــاب، یکپارچه س اکتس
ــوآوری  ــد. در خصــوص ن ــت کن ــتانداردها رقاب ــعه ی اس توس
مشــارکتی خارجــی بایــد یــادآور شــد کــه عوامــل بحرانــی 
ــد از: کیفیــت پژوهــش  ــوآوری مشــارکتی خارجــی عبارتن ن
ــوآوری. ــران و مدیــران شــبکه های ن شــرکا و مشــارکت کارب

عــالوه بــر ایــن، همان طــور کــه شــکل )1( نشــان می دهــد، 
ــی  ــاز اصل ــل توانمندس ــه عام ــوآوری س ــای ن در فعالیت ه
ــوآوری  ــته  ن ــای هس ــن فعالیت ه ــه، ای ــود دارد: اول اینک وج
نشــان می دهنــد انتخاب هــای شــرکت زی.تی.ایــی هــر چــه 
کــه باشــند، مدیریــت حــق مالکیــت فکــری نقــش مرکــزی 
ــت  ــت نادرس ــی، مدیری ــات دارد: یعن ــن موضوع ــام ای در تم
ــوآوری خواهــد شــد  ــروز نتایجــی در ن ــن حــق موجــب ب ای
کــه هرگــز در فراینــد استانداردســازی مطــرح نمی شــوند و 
ــور  ــد. همان ط ــار نمی یابن ــده، انتش ــه نش ــه پذیرفت در نتیج
ــق  ــش ح ــت اثربخ ــد مدیری ــان می ده ــوردکاوی نش ــه م ک
مالکیــت فکــری در سراســر رویه هــای توســعه اســتانداردهای 
زی.تی.ایــی انجــام می شــود. طــرح کلــی ثبــت اختراعــات در 
مراحــل اولیــه ی استانداردســازی، ردیابــی ثبــت اختراعــات و 
جســتجو در طــول استانداردســازی و درخواســت های ثبــت 
اختــراع جــاری پــس از تکمیــل تحقیــق و توســعه، همگــی 

بیانگــر تأکیــدی هســتند کــه زی.تی.ایــی بــر مدیریــت حــق 
مالیکــت فکــری دارد و در نتیجــه، ایــن شــرکت می توانــد در 
ــی41   ــای تخصص ــیاری از حوزه ه ــتانداردهای بس ــعه اس توس
ــه پیشــرفت هایی  ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــت فن صنع
دســت یابــد. در واقــع، نماینــده ی دفتــر حــق مالکیــت فکری 
دولتــی جمهــوری خلــق چیــن زی.تی.ایــی را به عنــوان 
ــق  ــت ح ــی در مدیری ــور داخل ــرکت فناوری مح ــن ش بهتری
مالیکــت فکــری معرفــی کــرده اســت )مــی و ییــن، 2005(. 
از ایــن گذشــته، اقدامــات زی.تی.ایــی داللــت بــر آن دارنــد 
کــه بهبــود توانمنــدی نــوآوری و تأثیــر آن بــر اســتانداردها، 
ــرکت های  ــن رو، ش ــد. از ای ــازار دارن ــا ب ــی ب ــاط نزدیک ارتب
فناوری محــور هرگــز نمی تواننــد بــر تحقیــق و توســعه 
داخلــِی محــدود و بســته تأکیــد کــرده، کورکورانــه دنبالــه رو 
“فرهنــگ مهندســی” باشــند. بایــد یــادآور شــد کــه زی.تــی.

ایــی فقــط فناوری محــور نیســت، بلکــه، بــه ترکیــب فنــاوری 
و بــازار نیــز توجــه دارد. هماننــد تحــوالت تری-جــی، فعالیت 
نــوآوری ایــن شــرکت ســه نــوع اســتانداردهای اصلــی را در 
ــت  ــه موقعی ــتیابی ب ــرای دس ــرکت ب ــن ش ــرد. ای ــر می گی ب
ــه ی  ــال در تهی ــارکتی فع ــی، مش ــه ی بازاریاب ــان بهین و زم
ــته و  ــوآوری داش ــای ن ــتانداردها و فعالیت ه ــس اس پیش نوی
بــرای ایــن کار عــالوه بــر تکیــه بــر تحقیــق و توســعه داخلی، 
بــر اقدامــات افقــی و عمــودی نــوآوری مشــارکتی نیــز تکیــه 
کــرده اســت؛ بــرای همیــن، توانســته بــه اوج فنــاوری 
دســت یابــد و بــه ســرعت امتیــاز پیشــگامی42 در بازارهــای 

تری-جی را در اختیار بگیرد.
اســتقرار نهایــی یــک اســتاندارد برگرفتــه از استانداردســازِی 
تشــکیل  مســتلزم  همیــن،  بــرای  استانداردهاســت. 
شــبکه های نــوآوری خارجــی بــا شــرکای بحرانــی در امتــداد 
زنجیــره صنعــت و تــالش هــای جمعــی پیوســته آن هاســت. 
در نتیجــه، بــرای اینکــه شــرکت های فناوری محــور بــا 
ــد  ــای جدی ــبکه ها وارد بازاره ــی ش ــوان کل ــری از ت بهره گی
ــوع  ــن ن ــال در ای ــارکت فع ــه مش ــان ب ــد همچن ــوند، بای ش
ــئله  ــن مس ــد. ای ــه دهن ــی ادام ــوآوری خارج ــبکه های ن ش
بــه ویــژه در مــورد شــرکت های فناورمحــور نوظهــور صــدق 
ــر  ــاوری ضعیف ت ــن شــرکت ها از منظــر فن ــرا ای می کنــد؛ زی

ــد. ــری دارن ــی کمت ــه ی بین الملل ــتند و تجرب هس

40. in-house sourcing
41. niche fields
42. first-mover advantage
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4 نتیجه گیری
ایــن مقالــه بــه بررســی نحــوه ی مدیریــت اثربخــش نــوآوری 
ــا هــدف استانداردســازی  ــرای شــرکت های فناوری محــور ب ب
ــا  ــوآوری ب ــه ن ــت از آن دارد ک ــا حکای ــردازد. یافته ه می پ
ــر  ــه عنص ــر س ــد ب ــد تأکی ــازی نیازمن ــش استانداردس گرای
ــوآوری،  ــردی ن ــزی راهب ــی، برنامه ری ــوآوری یعن ــی ن بحران
فعالیت هــای تحقیــق و توســعه داخلــی و نــوآوری مشــارکتی 
ــا فعالیت هــای کلیــدی تشــکیل دهنده ی  خارجــی، همــراه ب
آن هاســت؛ البتــه بــه ســه عامــل توانمندســاز، یعنــی مدیریت 
حــق مالکیــت فکــری، تمرکــز بــر بــازار و همــکاری در امتداد 
ــن رو،  ــود. از ای ــه ش ــد توج ــز بای ــت نی ــای صنع زنجیره ه
مدلــی بــرای مدیریــت نــوآوری بــا گرایــش استانداردســازی 

ــت.  ــده اس ــنهاد ش ــور پیش ــرکت های فناوری مح ــرای ش ب
ایــن پژوهــش، تالشــی بــرای کمــک بــه شــرکت های 
فناوری محــور نظــام اقتصــادی چیــن اســت تــا ســاز و 
کارهــای جدیــد فعالیت هــای نــوآوری را درک کــرده، منابــع 
و توانمندی هــای خــود را بــا تقاضاهــا و خصوصیت هــای 
استانداردســازی تطبیــق دهنــد و بهبــود تــوان نــوآوری را بــا 
کل مدیریــت و راهبردهــا یکپارچــه ســازند. بــه شــرکت های 
ــای خارجــی،  ــا رقب ــه در مقایســه ب ــن، ک فناوری محــور چی
ــته،  ــازی داش ــی در استانداردس ــه ی کم ــا تجرب بیشــتر آن ه
ــود  ــه می ش ــد، توصی ــردآوری کرده ان ــری را گ ــش کمت دان
یــک رویکــرد نظام منــد را به صــورت راهبــردی بــرای 
ــا  ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــعه دهن ــود توس ــوآوری خ ــای ن فعالیت ه
چالش هــای محیــط استانداردســازی مقابلــه نماینــد. از ایــن 
رو، شــرکت های فناوری محــور چیــن کــه قصــد دارنــد 
مدیریــت موفقیت آمیــز نــوآوری بــا گرایــش استانداردســازی 
را انجــام دهنــد، بایــد اقداماتــی را به عمــل آورنــد کــه بیشــتر 
ــازی  ــوآوری در استانداردس ــته ن ــر هس ــه عنص ــون س پیرام

می گردنــد.
از ایــن گذشــته، مبنــای ایــن مقالــه فقــط یــک مــوردکاوی 
ــا  ــردازد و ب ــرات می پ ــت مخاب ــه بررســی صنع ــه ب اســت ک
ــه تنــوع صنایــع فناوری محــور شــامل فناوری هــای  توجــه ب
ــه  ــت ک ــاز اس ــون، نی ــر گوناگ ــای عم ــاوت و چرخه ه متف
ــا  ــتر ی ــای بیش ــام موردکاوی ه ــا انج ــری را ب ــوب نظ چارچ
پژوهــش کّمــی تأییــد کــرد به طوری کــه محتــوای آن 

قابــل پاالیــش باشــد. عــالوه بــر ایــن، اســتانداردهای فنــی در 
مراحــل مختلــف توســعه فناورانــه تدویــن خواهنــد شــد کــه 
در نتیجــه ، کاوش نــوآوری مناســب بــرای مراحــل مختلــف 
استانداردســازی در پژوهش هــای آینــده کاری ارزشــمند 
ــک  ــور کم ــرکت های فناوری مح ــه ش ــن کاوش ب ــت؛ ای اس
ــا  ــوآوری را ب ــدی ن ــبی از توانمن ــطوح مناس ــا س ــد ت می کن
ــداری  ــظ و نگه ــازی حف ــد استانداردس ــارکت در فراین مش

کننــد.
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