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استانداردسازی اقتصاد اطالعات و نقش آن در مدل توسعه شرکت های کوچک دیجیتالی

  فتاح میکاییلي*
 مصطفي تمتاجي**

چکیده:
تاریخ دریافت: 94/11/10
تاریخ پذیرش: 94/11/24

ــاد  ــن اقتص ــان ای ــده صحنه گردان ــت و عم ــترش اس ــال گس ــور در ح ــادی کش ــعه ی اقتص ــات در توس ــاد اطالع ــهم اقتص س
ــات و اقتصــاد  ــز اقتصــاد اطالع ــاط تمای ــن تشــریح نق ــه، ضم ــن مقال ــی هســتند. ای شــرکت های کوچــک و متوســط دیجیتال

ــی و  ــط دیجیتال ــک و متوس ــرکت های کوچ ــات، ش ــاوری اطالع ــه فن ــه وج ــامل س ــات ش ــاد اطالع ــت اقتص ــث موفقی ــنتی، مثل س
ــگاه هــر  ــات مطرح کــرده و ضمــن تشــریح نقــش و جای ــرای توســعه اقتصــاد اطالع ــوان عناصــر ضــروری ب استانداردســازی را به عن

ــد.  ــه می نمای ــات ارائ ــاد اطالع ــه اقتص ــی در عرص ــط دیجیتال ــک و متوس ــرکت های کوچ ــور ش ــرای حض ــی ب ــر، مدل عنص
ــاد  ــوده و اقتص ــات ب ــاد اطالع ــعه اقتص ــاد و توس ــاز ایج ــات، زمینه س ــاوری اطالع ــه فن ــد ک ــان می ده ــده نش ــات انجام ش مطالع
ــازی در  ــه استانداردس ــن هرچ ــش دارد. همچنی ــی نق ــط دیجیتال ــک و متوس ــرکت های کوچ ــترش ش ــاد و گس ــات در ایج اطالع
اقتصــاد اطالعــات توســعه یابــد، بــه رشــد ایــن قبیــل شــرکت ها و بقــای آن هــا در بــازار کمــک کــرده و موجــب توســعه اقتصــادی و 

ــود. ــن می ش ــش ممک ــش از پی ــدار بی ــاد پای ــوی اقتص ــه س ــت ب ــده و حرک ــتغال زایی  ش اش

واژگان کلیدی:
استانداردسازي- اقتصاد اطالعات- اقتصاد دیجیتال- شرکت هاي کوچک و متوسط دیجیتالي

1 . مقدمه
در دهــه ی گذشــته، دنیــا شــاهد رشــد بي ســابقه فناوري هاي 
مختلــف بــوده اســت. ظهــور فناوري هــاي جدیــد، تغییــرات 
ــر  ــراه دارد، اصــول را تغیی ــه هم ــر ب ــي بش ــادي در زندگ زی
ــرار مي دهــد و ســبک  ــر ق ــا را تحــت تأثی مي دهــد، ارزش ه
ــاوري  ــر فن ــه، ه ــور خالص ــد. به ط ــوض مي کن ــي را ع زندگ
جدیــد مي توانــد زمینه ســاز فرهنــگ و جامعــه جدیــد 

باشــد.
ــده و  ــن حــال پیچی ــی و در عی ــه تازگ ــا ب جهــش فناوری ه
درهــم تنیده شــدن ایــن فناوری هــا، صنعتگــران و مبتکــران 
ــا  ــد ب ــت. “بای ــرار داده اس ــده ق ــیر تعیین ش ــک مس را در ی
ــه جلــو  ســرعت امــا درایــت و احتیــاط در آزادراه فنــاوری ب
ــت  ــتن کفای ــرعت داش ــیر س ــن مس ــرد”. در ای ــت ک حرک
ــای  ــود. دنی ــریع تر ب ــران س ــد از دیگ ــه بای ــد، بلک نمی کن
امــروز، دنیــای رقابــت اســت. دنیــای تیزبین هــا و شــکارچیان 
فرصــت اســت. نمی تــوان حتــی یــک روز را بی دغدغــه رقبــا 

بــه شــب رســاند]1[.
ــي  ــاد زندگ ــام ابع ــه در تم ــد ک ــاي جدی ــي از فناوري ه  یک

ــات  ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــت، فن ــرده اس ــوذ ک ــر نف بش
اســت.  شــمار اثــرات فرهنگــي، اجتماعــي، نظامــي، سیاســي 
و اقتصــادي ایــن فنــاوري قابــل محاســبه نیســت. ایــن مقالــه 
بــه اثــرات فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات در اقتصــاد و تغییــر 
رویکردهــا و ســبک هاي اقتصــادي پرداختــه اســت. اقتصــاد 
ســال 2016 بــا اقتصــاد ســال 2000 در بســیاري از زمینه هــا 

تفــاوت دارنــد.
از طرفــی، ســبک های اقتصــادی جدیــد کــه بســتر آن 
ســبب  اســت،  فراهم شــده  اطالعــات  فنــاوری  توســط 
ــطی  ــک و متوس ــرکت های کوچ ــی ش ــور و نقش آفرین ظه
ــن شــرکت ها  ــن وجــود نداشــتند. ای ــش از ای ــه پی شــده ک
فضــای اقتصــادی را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده و معــادالت 

جدیــدی را در محاســبات اقتصــادی وارد کرده انــد.
ــه  ــازی ب ــاط، استانداردس ــرعت و احتی ــای س ــن وانفس در ای
ــازار  ــا شکســت در ب ــت ی ــن موفقی ــد. در تعیی کمــک می آی
ــات  ــا و خدم ــوالت، فراینده ــازی محص ــی، استانداردس رقابت
زمینه ســاز  استانداردســازی،  اســت]1[.  اساســی  عامــل 
ــط  ــک و متوس ــرکت های کوچ ــر ش ــش و اث ــعه ی نق توس

* نویسنده مسئول- عضو هیئت علمي دانشگاه عالمه طباطبایي
** دانشجوي دکتري مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه عالمه طباطبایي
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دیجیتالــی و تضمین کننــده موفقیــت آن هــا در ایجــاد 
ــت.  ــدار آن هاس ــاد پای اقتص

ــش  ــته اي نق ــه بین رش ــک مقول ــوان ی ــازي به عن استانداردس
زیــادي در تســهیل ایــن نــوع از اقتصــاد دارد. از نقــاط تمایــز 
ــا و  ــری کااله ــزوم تعامل پذی ــد، ل ــاد جدی ــی در اقتص اصل
ــر  ــه یکدیگ ــف ب ــدات مختل ــتگی های تولی ــات و وابس خدم
اســت. راهــکار عملــی بــرای ایجــاد قابلیــت تعامــل و 

ــت. ــازی اس ــکاری، استانداردس هم
در ایــن مقالــه تالش شــده اســت تــا ابتــدا مفاهیــم اقتصــاد 
ــریح  ــنتي تش ــاد س ــا اقتص ــز آن ب ــوه تمای ــات و وج اطالع
ــر در اقتصــاد اطالعــات به عنــوان  شــود. ســپس عناصــر مؤث
مثلــث موفقیــت اقتصــاد اطالعــات تشــریح شــده و در ادامــه 
ــراي  ــي ب ــی در دســترس، مدل ــات قبل ــا اســتفاده از مطالع ب
ــات  توســعه شــرکت هاي کوچــک در فضــاي اقتصــاد اطالع
و چالش هــاي افزایــش ســهم آن هــا در رشــد اقتصــادي 
کشــور ارائــه شــود. همچنیــن در این مقالــه، استانداردســازي 
به عنــوان یــک حلقــه فراموش شــده و به عنــوان یــک موتــور 
محرکــه و یــک ضــرورت اجتناب ناپذیــر مطرح شــده و نقــش 
و کارکــرد آن در گســترش ایــن فضــا تشــریح خواهــد شــد. 

2. نقاط تمایز اقتصاد سنتي و جدید
دو نظریــه در خصــوص اقتصــاد جدیــد وجــود دارد: گروهــي 
معتقدنــد کــه اقتصــاد جدیــدي خلــق نشــده اســت. از نظــر 
ایــن گــروه، مفهــوم اقتصــاد از همــان ابتــدا تاکنــون یکســان 
ــادي  ــاي اقتص ــر فض ــري ب ــل تغیی ــول غیرقاب ــوده و اص ب
کســب و کار حاکــم هســتند. ایــن اصــول در برخــي از انــواع 
تعامــالت، داراي اهمیــت بیشــتر و در برخــي داراي اهمیــت 
کمتــر هســتند. گــروه دوم، بــر ظهور فضــاي اقتصــادي جدید 
بــا مشــخصه ها و اصــول خــاص خــود تاکیــد دارنــد. از نظــر 
ایــن گــروه، گرچــه اصــول اولیــه اقتصــاد در هــر دو یکســان 
اســت، لیکــن اصــول بعــدي و یــا درجــه اهمیــت هــر اصــل 
آنقــدر متمایــز هســتند کــه بایــد آن دو را از هــم جــدا کــرد 

.]4[
بــدون توجــه بــه اینکــه، کــدام گــروه بــه واقعیــت نزدیکتــر 
هســتند، در ایــن بخــش مقالــه، برخــي تفاوت هــاي اقتصــاد 

جدیــد و اقتصــاد ســنتي تشــریح شــده اســت:
2-1  ساختار قیمت گذاري 

ســاختار قیمت گــذاري در اقتصــاد جدیــد بــا اقتصــاد ســنتي 

متفــاوت اســت. صنایــع بــا فنــاوري باال مثــل صنایــع فناوري 
اطالعــات، داراي هزینــه اولیــه و ســرمایه گذاري بــاال هســتند 
ولــي قیمــت هــر واحــد محصــول ناچیــز اســت. در حالي کــه 
در اقتصــاد ســنتي عالوه بــر هزینــه اولیــه، هــر قلــم کاال نیــز 
ــاد  ــذاري در اقتص ــذا قیمت گ ــود را دارد. ل ــد خ ــه تولی هزین

اطالعــات اصــول متفاوتــي را دنبــال مي کنــد ]4[.
از ســویي بایــد توجــه کــرد کــه برخــي از محصــوالت فناوري 
ــاز  ــز نی ــاال نی ــرمایه گذاري ب ــه و س ــه اولی ــات، هزین اطالع
ــه  ــا هزین ــردي ب ــاي کارب ــعه دهندگان برنامه ه ــد. توس ندارن
ــه  ــازار عرض ــه ب ــود را ب ــول خ ــم، محص ــرمایه گذاري ک س
ــه  ــي چگون ــن محصوالت ــده چنی ــت تمام ش ــد. قیم مي کنن

ــد محاســبه شــود ]5[. بای
ایــن ســاختار هزینــه، بــر ابعــاد دیگــري از جملــه محاســبه 
قیمــت تمام شــده، قراردادهــاي پیمانــکاري، صرفــه بــه 
مقیــاس ســمت تولیدکننــده و مصرف کننــده اثرگــذار اســت.

2-2 مالکیت معنوی و فکری
ــز  ــت و Patent نی ــد، قوانیــن کپي رای ــازار اقتصــاد جدی  در ب
ــوي  ــت معن ــوق مالکی ــت، حق ــون کپي رای ــت دارد. قان اهمی
محصــول را تعییــن مي کنــد و قانــون Patent، شــرایط 
تشــویقي و محدودیت هــا در نوآوري هــاي محصــوالت را 
ــن  ــخص در ای ــن مش ــود قوانی ــدون وج ــد. ب ــن مي کن تبیی
دو زمینــه، توســعه اقتصــاد جدیــد بــا چالــش مواجــه خواهــد 

ــد ]4[. ش
2-3 تمایز قیمتی

در صنایــع بــا فنــاوري بــاال از جملــه صنایــع فنــاوري 
ــت.  ــي اس ــوع مهم ــي موض ــز قیمت ــاد تمای ــات، ایج اطالع
جنبــه اول اهمیــت، هزینــه ثابــت بــاال و هزینــه تولیــد واحــد 
پاییــن در ایــن صنایــع و جنبــه دوم اهمیــت، امــکان رصــد 

ــت.  ــازار اس ــن ب ــتریان در ای ــار مش ــل رفت ــا و تحلی نیازه
ســطح اول تمایــز قیمتــي، شخصي ســازي یــا سفارشي ســازي 
ــازي و  ــکان شخصي س ــات، ام ــاوري اطالع ــازار فن ــت. ب اس
ــتري را  ــاز مش ــورد نی ــول م ــل محص ــازي کام سفارشي س
فراهــم مي کنــد. محصــول بــا درجــه بــاالي شخصي ســازي، 
مي توانــد بــا درجــه بــاالي قیمــت شخصي شــده هــم 
ــود  ــات خ ــد صفح ــتریان مي توانن ــد. مش ــروش برس ــه ف ب
کننــد،  شخصي ســازي  پورتال هــا  و  روزنامه هــا  در  را 
ــداري  ــود خری ــاز خ ــورد نی ــخصات م ــا مش ــي ب رایانه های
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ــواه  ــت دلخ ــان و فرم ــو و زب ــا لوگ ــي ب ــد، نرم افزارهای کنن
ــن  ــد توجــه کــرد کــه ای ــه بای ــد و البت خــود ســفارش دهن
ــي  ــم خصوص ــظ حری ــش حف ــروز چال ــبب ب ــا س قابلیت ه

ــود.  ــز مي ش ــتریان نی مش
ســطح دوم تمایــز قیمتــي ، ارائــه محصــوالت در نســخه هاي 
خــط  “قیمت گــذاري  بــه  روش  ایــن  اســت.  مختلــف 
تولیــد1”، “بخش بنــدي بــازار2” و “نســخه گــذاري کاال3 
ــا ایــن امــکان، قــادر خواهنــد  ” مشــهور اســت. مشــتریان ب
ــف در اشــکال،  ــاي مختل ــا قیمت ه ــک محصــول را ب ــود ی ب
ــراي  ــد. ب ــداري کنن ــف خری ــاي مختل ــات و کیفیت ه درج
ــد به صــورت هاردکپــي، موجــود  مثــال یــک کتــاب، مي توان
ــره باشــد.  ــي و غی ــي، امانت ــه، نســخه الکترونیک در کتابخان

ســطح ســوم تمایــز قیمتــي، فــروش محصــوالت بــا 
قیمت هــاي مختلــف بــه گروه هــاي مختلــف مشــتریان 
اســت. ایــن ســطح همــان کالســیک بازاریابــي اســت. 
مختلــف  مدل هــاي  قیمتــي،  تمایــز  دیگــري  شــکل 
تاریخچــه و ســوابق خریــد  بــر  قیمت گــذاري مبتنــي 
ــه  ــه ب ــا توج ــتریان ب ــن روش، مش ــت. در ای ــتریان اس مش
میــزان خریــد، بــه دســته هاي مختلــف تقسیم شــده و بــراي 
ــود.  ــه مي ش ــر گرفت ــف در نظ ــاي مختل ــته قیمت ه ــر دس ه
شــکل دیگــر تمایــز قیمتــي، دســته بندي4 محصــوالت اســت. 
ــط  ــول مرتب ــد محص ــا چن ــده دو ی ــن روش، تولیدکنن در ای
بــا یکدیگــر را بــا قیمتــي معمــوال کمتــر از مجمــوع قیمــت 
تک تــک آن هــا و بیشــتر از قیمــت واحــد هــر یــک در یــک 
ــد  ــر چن ــت کمت ــا قیم ــتري ب ــد. مش ــرار مي ده ــته ق بس
ــا  ــز از آنج ــده نی ــرده و تولیدکنن ــداري ک ــول را خری محص
کــه قیمــت واحــد محصــول ناچیــز اســت، درآمــد بیشــتري 

ــرده اســت ]4[. کســب ک
2-4 هزینه انتقال5 و قفل شوندگي6

هنگامــي کــه یــک نفــر خــودروي خــود را عــوض مي کنــد، 
ــودرو  ــض خ ــه تعوی ــر از هزین ــه اي غی ــچ هزین ــال هی عم
ــدوز  ــل وین ــتم عام ــي سیس ــي وقت ــود، ول ــل نمي ش متحم
رایانــه خــود را بــه Linux تغییــر مي دهــد، هزینــه بســیاري 
را بایــد بپــردازد. گاهــي ایــن هزینــه آنقــدر زیــاد اســت کــه 
مشــتري ترجیــح مي دهــد از ایــن تغییــر صــرف نظــر کــرده 
و همچنــان از سیســتم عامــل قبلــي اســتفاده کنــد. در ایــن 
ــک  ــتري روي ی ــود مش ــه مي ش ــالح گفت ــه اصط ــورت ب ص

ــا تأمین کننــده خــاص “قفــل” شــده اســت. در  فروشــنده ی
ایــن  صــورت، رقابــت بــر ســر جــذب مشــتري جدیــد اســت، 
ــودآوري  ــراي س ــي ب ــع دائم ــک منب ــتري ی ــر مش ــون ه چ

اســت]4[.
گاهــي اوقــات ایــن پدیــده را مي تــوان در خریــد تجهیــزات 
بــه ایــن شــکل مشــاهده کــرد کــه خریــدار بــا یــک قیمــت 
پاییــن تجهیــزي مثــل یــک پرینتــر را تهیــه مي کنــد و در 
ــل  ــي آن مث ــوازم مصرف ــد ل ــگام خری ــا آن و هن ــن کار ب حی
کارتریــج، بــا قیمــت بــاالي آن نســبت بــه مدل هــاي مشــابه 
ــه عبــارت دیگــر، ایــن مشــتري مجبــور  مواجــه مي شــود. ب
ــا قیمــت باالتــر بــراي طــول  اســت کارتریــج مشــخصي را ب

عمــر مفیــد پرینتــر خریــداري کنــد.
2-5 صرفه جویي به مقیاس سمت عرضه7 

صنایــع بــا فنــاوري بــاال مثــل صنایــع فنــاوري اطالعــات کــه 
موضــوع ایــن تحقیــق اســت، ســاختار هزینــه بــا هزینــه ثابت 
بــاال و هزینــه تولیــد واحــد کــم یــا حتــي صفــر دارنــد. ایــن 
ســاختار هزینــه خــود ســبب ایجــاد یــک انحصــار طبیعــي8  
ــي  ــررات دولت ــن انحصــار، مق ــکار شکســت ای مي شــود. راه
ــاي خــاص خــود  ــدي و پیامده ــه خــود، ناکارآم هســتند ک

را دارنــد ]4[.
ــده  ــمت عرضه کنن ــاس در س ــه مقی ــي ب ــه صرفه جوی گرچ
موجــب ایجــاد انحصــار و صنایــع متمرکــز خواهدشــد ولــي 
ــن  ــد ای ــد کــه نشــان مي دهن ــي وجــود دارن ــل و عوامل دالی
موضــوع، آنچنــان کــه تصــور مي شــود ســبب متضرر شــدن 

نمي شــود.  مصرف کننــدگان 
1( رقابــت بــراي کســب و حفــظ انحصــار: رقابــت در جهــان 
ــي هســتند کــه در کتــب علمــي  ــر از مثال های واقعــي پویات
مــورد بررســي قــرار مي گیرنــد. تحلیل هــاي موجــود در ایــن 
کتــب، اغلــب بــا پیش فــرض وجــود انحصــار شــروع مي شــود 

و کمتــر بــه ریشــه و علــت وجــود انحصــار مي پردازنــد. 
اگــر بزرگ تریــن شــرکت بیشــترین ســودآوري را دارد، 
شــرکت همــواره در رقابتــي شــدید بــراي “بزرگ تریــن باقــي 
مانــدن” اســت و مصرف کننــدگان از ایــن رقابــت کــه منجــر 
ــود  ــود، س ــتریان مي ش ــراي مش ــي ب ــاد جاذبه های ــه ایج ب
مي برنــد. مدیــران Amazon معتقدنــد کــه صرفه جویــي 
ــت  ــم اس ــي مه ــن خیل ــي آنالی ــاس در خرده فروش ــه مقی ب
ــگام کســب ســهم  ــن در هن ــاي پایی و مشــتریان از قیمت ه
1. product line pricing
2. market segmentation
3. versioning
4. Bundling

5. Switching cost
6. lock-in
7. Supply-side economies of scale
8. natural monopolies
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ــد. ــادي برده ان ــود زی ــرکت، س ــن ش ــازار توســط ای ب
2( کاهــش در هزینه هــاي ثابــت: فنــاوري اطالعــات در برخي 
ــي  ــت. صفحه آرای ــش داده اس ــت را کاه ــه ثاب ــوارد، هزین م
قبــال فقــط توســط متخصصــان ایــن حــوزه قابــل انجــام بــود 
ولــي اکنــون هــر فــردي بــا خریــد رایانــه و نرم افزارهــاي بــا 
قیمــت کــم مي توانــد ایــن کار را به صــورت حرفــه اي انجــام 

دهــد.
3( رقابــت بــا تولیــدات پیشــین: کاالهــاي فنــاوري اطالعــات 
دربرگیرنــده اقالمــي بــا مدت زمــان مصــرف و اعتبــار محــدود 
ــر  ــه از نظ ــل از آنک ــتم عامل ها قب ــا و سیس ــتند. رایانه ه هس
ــاوري  ــر فن ــوند، از نظ ــاده ش ــي و ازکارافت ــردي قدیم کارک
ــی  ــه رقابت ــتر اولی ــع، بس ــن صنای ــوند. در ای ــوخ مي ش منس
ــه  ــد، چراک ــاد مي کن ــدگان ایج ــن کنن ــراي تأمی ــدي ب ج
به طــور پیوســته مجبورنــد مشتریانشــان را مجبــور بــه 
به روزرســاني کننــد. ایــن پدیــده بــا عنــون “انحصــار کاالي 

ــود. ــرح مي ش ــز مط ــدت دار9” نی م
4( فشــار از ســوي ســازندگان محصــوالت مکمــل: هزینه یک 
سیســتم اطالعاتــي بــراي کاربــر، بــه مجمــوع قســمت اجزاي 
آن وابســته اســت. هــر ســازنده قطعه خواســتار قیمــت پایین 
ــال  ــخت افزار به دنب ــازنده س ــت، س ــات اس ــایر قطع ــراي س ب
نرم افــزار ارزان تــر اســت و برعکــس. ایــن همــکاري مشــترک، 
یــک نیــروي قــوي بــراي تعــادل قیمــت ایجــاد مي کنــد ]4[.

2-6 صرفه جویي به مقیاس سمت تقاضا10
اگــر تقاضــا بــراي یــک کاال بــه تعــداد خریــداران دیگــر آن 
ــمت  ــاس س ــه مقی ــي ب ــد، صرفه جوی ــته باش ــتگي داش بس
ــز  ــر شــبکه اي11  نی ــده را اث ــن پدی تقاضــا رخ داده اســت. ای
ــتگاه هاي  ــده، دس ــن پدی ــیک از ای ــال کالس ــد. مث مي نامن

ــل اســت ]4[. ــري و ســرویس ایمی ــل تصوی فکــس، موبای
بــا صرفه جویــي بــه مقیــاس ســمت عرضــه، میانگیــن 
هزینــه بــا افزایــش مقیــاس کاهــش مي یابــد در حالي کــه در 
صرفه جویــي بــه مقیــاس ســمت تقاضــا، میانگیــن ســود بــا 

ــد. ــش مي یاب ــاس افزای ــش مقی افزای
اگــر هیــچ کســي کاالي شــبکه اي را نپســندد، آن کاال 
ــدارد و هیــچ کســي نیــز آن را نخواهــد خواســت.  ارزشــي ن
اگــر پذیرنــدگان کاال بــه تعــداد کافــي باشــند، کاال ارزشــمند 
شــده و دیگــران نیــز آن را خواهنــد پذیرفــت. بنابرایــن اثــر 

ــت دارد. ــورد مثب ــبکه اي بازخ ش

3. ادبیات، ضرورت و اهداف تحقیق
3-1 ادبیات تحقیق

ــد را  ــاال باش ــخصه هاي ب ــه داراي مش ــدي ک ــاد جدی اقتص
اقتصــاد اطالعــات، اقتصــاد دیجیتــال، اقتصــاد صفــر و یکــي 
مي نامنــد. ســهم اقتصــاد ســنتي بــه ســرعت در حــال 
کاهــش اســت و ایــن اقتصــاد جدیــد، بــا هــر نــام دلخواهــي، 

ــي اســت. در حــال جایگزین
ــار مفهــوم اقتصــاد  ــرای اولیــن ب در ســال 1997، مارتیــن ب
اطالعــات را مطرح کــرده و آن را جامعــه ای تعریــف کــرد کــه 
ســرعت رشــد در تولیــد، توزیــع و اســتفاده از اطالعــات در آن 

ــاال اســت ]3[. به طــور چشــمگیری ب
شخصي ســازي  و  سفارشي ســازي  نظیــر  پدیده هایــي   
محصــوالت و قیمت هــا، ارائــه نســخ مختلــف محصــول، 
گروه بنــدي محصــول، هزینــه انتقــال، قفــل شــوندگي، 
صرفه جویــي بــه مقیــاس، اثــرات شــبکه و اثــرات سیســتمي 
ــورد  ــد م ــه مفاهیمــي هســتند کــه در اقتصــاد جدی از جمل
ــه  ــد توج ــد. بای ــادي دارن ــت زی ــه اهمی ــن مقال ــر در ای نظ
داشــت کــه ایــن اصــول و مفاهیــم در اقتصــاد ســنتي نیــز 
وجــود داشــتند، لیکــن داراي اهمیــت کمتــر بــوده و ســهم 
آن هــا در معــادالت اقتصــاد ســنتي بســیار کــم اســت ]4و5[. 
ــان  ــاد یکس ــر دو اقتص ــادی در ه ــم اقتص ــه مفاهی از آنجا ک
هســتند، لــذا در ادبیــات تحقیــق بــه همیــن مقــدار کــه در 

ــت. ــده اس ــد، بسنده ش ــان ش ــه بی ــی مقال ــش قبل بخ
3-2 ضرورت تحقیق

ــاه  ــی در بهمن م ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــالغ سیاس اب
ــی(،  ــه العال ــد  ظل ــری )م ــم رهب ــام معظ ــط مق 1392 توس
یــک تصمیــم راهبــردی و سرنوشت ســاز بــرای آینــده 
اقتصــادی کشــور بــود.  ایــن سیاســت ها بــا رویکــردی 
درون زا،  مولــد،  فرصت ســاز،  انعطاف پذیــر،  جهــادي، 
ــا هــدف تأمیــن رشــد پویــا و بهبــود  پیشــرو و برون گــرا و ب
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــادي و دس ــت اقتص ــاخص هاي مقاوم ش
ــعه  ــد و مســیر توس ــالغ ش ــاله اب ــند چشــم انداز بیست س س
ــد  ــرد. در بن ــیم ک ــگان ترس ــرای هم ــور را ب ــادی کش اقتص
ــه  ــراي کلی ــتاندارد ب ــش اس ــش پوش ــند، افزای ــن س 24 ای
ــول  ــی از اص ــوان یک ــج آن به عن ــی و تروی ــوالت داخل محص

اقتصــاد مقاومتــی ذکر شــده اســت]2[.
از طرفــی فضــای اقتصــادی کشــور پــس از تصویــب و اجــرای 
9. Durable goods monopoly
10. Demand-side economies of scale
11. Network effects
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ــدن  ــود. باز ش ــد ب ــاوت خواه ــل متف ــای قب ــا فض ــام ب برج
ــی  ــی توســعه شــرکت های دولت ــه معن فضــای اقتصــادی، ب
نیســت، بلکــه بایــد شــرکت های خصوصــی وارد بــازار 
رقابــت شــوند. ایــن شــرکت ها در حوزه هــای جدیــدی 
ــم  ــرکت های عظی ــات، ش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــل فن مث
بــا ســرمایه گذاری های کالن و هــزاران نیــروی کار نخواهنــد 
بــود. بلکــه رونــق اقتصــادی در دســت شــرکت های کوچــک 
ــا  ــت از آن ه ــود و حمای ــه وج ــود ک ــد ب ــطی خواه و متوس
ــاد  ــر در اقتص ــل مؤث ــه عوام ــه ب ــذا توج ــت. ل ــروری اس ض
عصــر حاضــر و صحنه گرانــان ایــن اقتصــاد توجــه کــرد. بــر 
ایــن اســاس، در ایــن مقالــه ضمــن اشــاره بــه نقــاط تمایــز 
ــور  ــدل حض ــه م ــک نمون ــی، ی ــای قبل ــا فض ــا ب ــن فض ای
استانداردســازی  و  تشریح شــده  کوچــک  شــرکت های 
ــورد  ــده م ــده و فراموش ش ــل تعیین کنن ــک عام ــوان ی به عن

ــت.  ــه اس ــه قرار گرفت توج
3-3 اهداف تحقیق

ــه  ــن ســه مقول ــد بی ــه، ایجــاد پیون ــن مقال ــی ای هــدف اصل
ــازی  ــرکت های کوچــک و استانداردس ــات، ش اقتصــاد اطالع
ــن بیــن آن هاســت. از یــک طــرف  و تشــریح ارتبــاط بنیادی
بخــش قابــل توجهــی از گرداننــدگان صحنــه اقتصــاد 
ــرای  ــد ب ــه بای ــتند ک ــی هس ــرکت های کوچک ــات ش اطالع
موفقیــت استانداردســازی را در برنامه هــای راهبــردی خــود 
ــق  ــاد رون ــرای ایج ــا ب ــر دولت ه ــرف دیگ ــد. از ط ــرار دهن ق
ــل  اقتصــاد اطالعــات به عنــوان یکــی از بخش هــای غیــر قاب
ــرکت های  ــش ش ــه نق ــد ب ــور، بای ــاد کش ــی اقتص چشم پوش
ــررات  ــال مق ــا اعم ــرده و ب ــه توجه ک ــن عرص ــک در ای کوچ
ــام  ــن نظ ــن تدوی ــع و همچنی ــح و به موق ــی صحی حاکمیت
استانداردســازی کارآمــد و ترویــج مســتمر آن نقــش حمایتی 
خــود را به صــورت غیرمســتقیم و نــه بــا تصویــب بســته های 

ــد. ــورم زا ایفــا نمای ــی حمایتــی غیراثربخــش و ت مال
ــد، معرفــی مــدل  تبییــن مــرز بیــن اقتصــاد ســنتی و جدی
ــن  ــور و تبیی ــاد کش ــک در اقتص ــرکت های کوچ ــور ش حض
نقــش  استانداردســازی و تعییــن نقطــه اثــر آن در این مســیر 

از جملــه اهــداف فرعــی ایــن مقالــه اســت.
4. مثلث موفقیت اقتصاد اطالعات

اقتصــاد اطالعــات اجــزای مختلفــی از جملــه دولــت، 
ــک،  ــاخت الکترونی ــت، زیرس ــررات، اینترن ــت ها و مق سیاس

سیســتم مدیریــت دانــش، حقــوق مالکیــت معنــوی، ســرمایه 
انســانی و کارکنــان دانشــی، تحقیــق و توســعه، فناوری هــای 
تجــارت  صنعــت  الکترونیــک،  کار  و  کســب  نوظهــور، 
ــت]3[. ــال اس ــت دیجیت ــدگان خدم ــک و ارائه کنن الکترونی

ــعه اقتصــاد  ــای توس ــق در بررســی گلوگاه ه ــات محق مطالع
ــات  ــاد اطالع ــق اقتص ــه رون ــد ک ــان می ده ــات نش اطالع
ــل  ــد مشــارکت و تعام ــز تشریح شــده، نیازمن ــاط تمای ــا نق ب
ــه عنصــر در بســتر  ــن س ــه ای ــی اســت ک ــه عنصــر اصل س
شــکل  مشــوق  و  تســهیل کننده  دولتــی  سیاســت های 
ــا  ــت را ب ــت و مدیری ــد حاکمی ــتر بای ــن بس ــد. ای می گیرن
ــد.  ــش ده ــهیل گری پوش ــی و تس ــررات زدای ــرد مق رویک
عنصــر اول زیرســاخت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات مــورد 
نیــاز اســت. اقتصــاد اطالعــات بــر ماشــین پرســرعت فنــاوری 
اطالعــات سوار شــده و شــاید بــه همیــن دلیــل آنقــدر ســریع 
ــی  ــور و نقش آفرین ــر دوم حض ــت. عنص ــد اس ــال رش در ح
شــرکت های کوچــک و متوســط دیجیتالــی اســت. در واقــع 
ــتند.  ــات هس ــاد اطالع ــده اقتص ــب تپن ــرکت ها قل ــن ش ای
ــکان  ــان و ام ــن ذی نفع ــالت بی ــراری تعام ــوم برق عنصــر س
ایجــاد یــک شــبکه محصــوالت ســازگار بــا یکدیگــر و 
وضــع مقــررات حاکمیتــی مدیریــت کننــده صحنــه اقتصــاد 
اطالعــات و قوانیــن حمایــت کننــده از بازیگــران مختلــف از 
جملــه تولیدکننــده، مصرف کننــده، جامعــه، واســطه و غیــره 
ــکل  ــم. در ش ــازی می نامی ــا آن را استانداردس ــه م ــت ک اس
ــده و  ــان داده ش ــات نش ــاد اطالع ــت اقتص ــث موفقی )1( مثل
در ادامــه مقالــه هــر یــک از ایــن عناصــر و ارتبــاط آن هــا بــا 
یکدیگــر و همچنیــن مــدل پیشــنهادی حضــور شــرکت های 

کوچــک و متوســط در کشــور تشــریح خواهــد شــد.

 

شکل 1: مثلث موفقیت اقتصاد اطالعات
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اقتصــاد  اینترنــت در توســعه  نقــش   .5
اطالعــات

 ،1996 ســال  در  مخابــرات  توســعه  و  مقررات زدایــي 
و   1998 و   1999 ســال هاي  در   2000 ســال  چالــش 
زمینه ســاز  ســال 1999-2000   در   ”dot com“ انفجــار 
ــات شــد  ــاوري اطالع ــاد در حــوزه فن ســرمایه گذاري هاي زی
کــه خــود ســبب رشــد ســریع ایــن حــوزه و گســترش کمــي 
ــات  ــاوري اطالع ــه فن ــال در زمین ــرکت هاي فع ــي ش و کیف
شــد. ظهــور اینترنــت در اواخــر دهــه 1990، در واقــع یــک 
نــوآوري ترکیبــي بــود. در نــوآوري ترکیبــي، مجموعــه اي از 
فناوري هــا در کنــار یکدیگــر، یــک فنــاوري جدیــد را ارایــه 

مي کننــد.
ــت.  ــي نیس ــوآوري ترکیب ــک ن ــه ی ــن نمون ــت اولی اینترن
توســعه قطعــات قابــل جایگزینــي در اوایــل قــرن نوزدهــم، 
نمونــه اي از یــک تحــول در فنــاوري بــا اســتفاده از نــوآوري 
ترکیبــي اســت. استانداردســازي طراحــي )حداقــل در اصول(  
ــات  ــر قطع ــا و دیگ ــا، دنده ه ــراه ه، زنجیره ــا، قرق گیربکس ه
مکانیکــي منجــر بــه توســعه فنــاوري شــد کــه در آن زمــان 
“سیســتم آمریکایــي تولیــد12” نامیــده مي شــد. گرچــه آغــاز 
ایــن نــوآوري در تولیــد تســلیحات نظامــي بــود ولــي بعدهــا 

در تولیــد ســایر تجهیــزات نیــز بــکار گرفتــه شــد.
ــه مــوج  یــک دهــه بعــد، تولیــد موتــور گازوئیلــي، منجــر ب
دیگــري از نــوآوري ترکیبــي شــد کــه از موتــور ســیکلیت تــا 

هواپیمــا از ایــن پدیــد تاثیــر گرفتنــد.
ــادي  ــر زی ــع اث ــاي مجتم ــتم، مداره ــرن بیس ــط ق در اواس
ــوآوري  ــر صنایــع الکترونیکــي داشــته و ســبب پیدایــش ن ب
ــوذ آن  ــب نف ــه روز ضری ــه روز ب ــد ک ــري ش ــي دیگ ترکیب
ــت  ــي اینترن ــبکه جهان ــزاي ش ــت. اج ــش اس ــال افزای در ح
امــروزي از جملــه روترهــا، ســرورها، کامپیوترهــاو ... همــه از 

میکروپروسســورها اســتفاده مي کننــد.
موضــوع قابــل توجــه، لــزوم وجــود همزمــان اجــزاي مکملــي 
اســت کــه منجــر بــه پیدایــش و عملکــرد یــک پدیــد حاصل 
از نــوآوري ترکیبــي مي شــود: زمانــي کــه اتومبیــل ســاخته 
ــت  ــراي حرک ــب ب ــاده مناس ــید، ج ــروش رس ــه ف ــد و ب ش
اتومبیــل و ســوخت آن چگونــه بایــد توســط خریــدار تامیــن 
مي شــد. پاســخ ایــن اســت کــه جاده هــا یــک دهــه قبــل و 
هنــگام پیدایــش دوچرخه هــا ایجــاد شــده بودنــد و ســوخت 

ــزارع  ــوخت م ــن س ــراي تامی ــال ب ــه قب ــي ک ــز از منابع نی
ــت.  ــرار مي گرف ــتفاده ق ــورد اس ــود، م ــده ب ــي ش پیش بین
البتــه بــا افزایــش تعــداد اتومبیــل ایــن اجــزاي مکمــل نیــز 
توســعه پیــدا خواهنــد کــرد. ایــن همــان اثــرات غیرمســتقیم 

شــبکه13 اســت.
شــروع و بــه کاربــرد رســیدن هــر یــک از انقالب هــاي 
فناورانــه نــام بــرده شــده در بــاال، ســالل ها یــا حتــي دههــا 
ــات  ــا قطع ــرن طــول کشــید ت ــک ق ســال طــول کشــید. ی
قابــل جایگزینــي بطــور کامــل قابــل اطمینــان شــوند، موتــور 
گازوئیلــي دههــا ســال طــول کشــید تــا توســعه یابــد. صنایع 
میکروالکترونیــک ســي ســال طــول کشــید تــا بــه بلــوغ قابل 
قبــول برســد. امــا انقــالب اینترنتــي فقــط چنــد ســال طــول 

کشــید.
فرضیــه اول در توجیــه ایــن ســرعت حیــرت آور ایــن 
ــاي  ــا انقالب ه ــه ب ــت در مقایس ــالب ایترن ــه انق ــت ک اس
ــه  ــا توجــه ب ــوده اســت. ایــن فرضیــه را ب قبلــي کوچکتــر ب
پیامدهــاي فعلــي و رو بــه رشــد اینترنــت در جهــان امــروزي 
بــه ســختي مي تــوان پذیرفــت. فرضیــه دوم ایــن اســت کــه 
اجــزاي تشــکیل دهنــده و مکمــل انقــالب اینترنتــي کامــال 
بــا انقالب هــاي قبلــي متفــاوت بودنــد. اجــزاي مکمــل 
انقــالب اینترنتــي تجهیــزات فیزیکــي نبودنــد، آنهــا در واقــع 
ــکل،  ــده، اســتاندارد، پروت ــوع ای ــي از ن ــد و ماهیت بیــت بودن
ــرم افــزار داشــتند. ایــن مکمل هــاي  ــان برنامه نویســي و ن زب
غیــر مــادي تاخیــري در تولیــد، فــروش، جابجایــي و غیــره 
ــت و  ــل دریاف ــان قاب ــر جه ــي در سراس ــه راحت ــته و ب نداش
ارســال اســت. همچنیــن همــه اجــزاي مکمــل بــا اســتفاده از 
یــک مجموعــه ابــزار پایــه و پروتــکل هــا تولیــد شــده اســت 
ــن،  ــد. بنابرای ــر مي ده ــه را تغیی ــاختار هزین ــود س ــه خ ک
ــد  ــي، رش ــاي فیزیک ــود محدودیت ه ــدم وج ــرش ع ــا پذی ب

ــت تعجــب آور نیســت.]4[ ســریع اینترن
ــاد  ــت، ایج ــذاری اینترن ــوس اثرگ ــای ملم ــی از نموده یک
دولــت الکترونیــک اســت. دولــت الکترونیــک بــه اســتفاده از 
ــای کســب وکار و  ــرای توســعه فراینده ــات ب ــاوری اطالع فن
ــی  ــای دولت ــر نهاده ــت و دیگ ــت توســط دول ــل خدم تحوی
گفتــه می شــود. تحقیقــات انجــام شــده نشــان می دهــد کــه 
از طرفــی اقتصــاد دیجیتــال باعــث توســعه دولــت الکترونیک 
شــده و از طرفــی دیگــر دولــت الکترونیــک باعث پیشــرفت و 
12. American system of manufacture
13. Indirect network effect
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توســعه اقتصــاد دیجیتــال می شــود. در واقــع ایــن دو پدیــده 
اثــر مســتقیم و متقابــل بــر یکدیگــر دارنــد ]7[.

6. مــدل حضــور موفــق شــرکت هاي کوچــک 
ــاد اطالعات در اقتص

ــات،  ــد و اقتصــاد اطالع ــز اقتصــاد جدی یکــي از وجــوه تمای
نقش آفرینــي برجســته شــرکت هاي کوچــک اســت. در 
ــش از  ــه بی ــوط ب ــد مرب ــد از تولی ــادا 57 درص ــور کان کش
ــط14  ــا متوس ــک ی ــدازه کوچ ــا ان ــرکت  ب ــون ش 202 میلی
ــر از  ــرکت ها کمت ــد ش ــده 47 درص ــت متح ــت. در ایال اس
ده نفــر کارمنــد دارنــد. ایــن قبیــل شــرکت ها معمــوال تــوان 
حضــور مؤثــر در بــازار و تبلیغــات گســترده ندارنــد، قــدرت 
ســرمایه گذاری آن هــا محــدود اســت و تعــداد و تنــوع تولیــد 
ــاوت  ــا متف ــراي آن ه ــت ب ــاختار رقاب ــذا س ــد. ل ــی دارن کم

ــود ]6[. ــد ب خواه
شــرکت های کوچــک و متوســط هیــچ تعریــف اســتانداردی 
ــتخدام،  ــام اس ــار و ارق ــاس آم ــف بر اس ــای مختل در حوزه ه
ــره  ــت و غی ــی ثاب ــرکت، دارای ــرمایه ش ــی، س ــردش مال گ
ــکاری و  ــازمان هم ــورهای س ــج در کش ــف رای ــد. تعری ندارن
ــر از  ــدان کمت ــداد کارمن ــاس تع ــادی15 بر اس ــعه اقتص توس
ــا  ــا شــرکت های ب ــا نهاده شــده اســت. در آفریق 500 نفــر بن
تعــداد کارمنــدان کمتــر از 200 نفــر یــا گــردش مالــی کمتــر 
از نیــم میلیــون دالر آمریــکا را شــرکت کوچــک و متوســط 

محســوب می کننــد ]3[.
از نــگاه دیگــر، هر جایی کــه خالقیــت، نــوآوری و تغییــر 
مــداوم یــک قانــون اســت، توجــه بــه نقــش حیاتــی و اثرگذار 
شــرکت های کوچــک غیرقابــل انــکار و شــایان توجــه اســت. 
ــرای  ــات فرصــت بســیار مناســبی ب ــد اقتصــاد اطالع هرچن
ــن  ــت، لیک ــرده اس ــک فراهم ک ــرکت های کوچ ــعه ش توس
ــن شــرکت ها نیســت.  ــه معنــی موفقیــت ای ــن موضــوع ب ای
ــازار  ــع اصلــی در موفقیــت شــرکت های کوچــک در ب دو مان
ــات  ــاوری اطالع ــاالی فن ــرمایه گذاری ب ــه س ــت، هزین رقاب
و نامتقــارن بــودن اطالعــات اســت. هــر چــه شــرکت 
بزرگ تــر باشــد، اعتبــار بیشــتری خواهــد داشــت و از طرفــی 
ــارج از  ــوال خ ــه معم ــاز دارد ک ــتری نی ــرمایه گذاری بیش س
ــم در فضــای  ــاد ه ــوان شــرکت های کوچــک اســت. اعتم ت
ــرداری از  ــت و کاله ب ــل هوی ــت و جع ــخت اس ــال س دیجیت

ــت ]5 ،6 و 8[. ــج اس ــای رای ــه فریب ه جمل

یکــي از چالش هــاي بــزرگ در توســعه اقتصــاد هــر کشــوري، 
ــوآور در  ــک و ن ــرکت هاي کوچ ــه ش ــن گون ــت از ای حمای
فضــاي رقابتــي پیچیــده اســت. ایــن شــرکت ها کــه عمدتــا 
ــورت  ــوند، در ص ــاد مي ش ــالق ایج ــان خ ــط کارآفرین توس
عــدم حمایــت ســازمان یافته، از صحنــه رقابــت حــذف 
مي توانــد   )2( شــکل  در  ارائه شــده  ســاختار  مي شــوند. 

ــل اجــرا مطــرح شــود. ــک بســتر همــکاری قاب ــوان ی بعن

 

شکل2: ساختار تعامالت و همکاری های شرکت های کوچک

 بمنظور بقا در بازار رقابت

ــوالت  ــان، محص ــط دانش بنی ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
ــا دارای تنــوع کــم، فنــاوری اختصاصــی  خــود را کــه عمدت
و متناســب بــا ذائقــه بــازار هســتند، تولیــد می کننــد. 
ــع از  ــروش مان ــی و ف ــات، بازاریاب ــاد تبلیغ ــای زی هزینه ه
ــن شــرکت ها در  ــوذ ای ــب نف ــار و افزایــش ضری کســب اعتب

بــازار می شــود.
شــرکت های کوچــک معمــوال بــرای بقــای خــود متکــی بــه 
ــی16   ــتگی های اصل ــی شایس ــای برخ ــظ و ارتق ــاد، حف ایج
ــن  ــت بی ــاد رقاب ــبب ایج ــتگی ها س ــن شایس ــتند. ای هس
شــرکت های کوچــک می شــود. کیفیــت محصــول، جذابیــت 
محصــول، قیمــت تمام شــده محصــول، پشــتیبانی محصــول 
ــن شــرکت ها را از  ــه ای ــواردی اســت ک ــه م ــره از جمل و غی

ــد. ــز می کن ــر متمای یکدیگ
شــرکت های واســط دیجیتالــی محصــوالت شــرکت های 
کوچــک را خریــداری می کننــد. ایــن واســطه ها ســه فعالیــت 
ــازی19 را  ــازی18 و سفارشی س ــع17 ، یکپارچه س ــی تجمی اصل
ــد آن را  روی محصــوالت انجــام داده و در دســته بندی جدی
ــت  ــطه ها کیفی ــن واس ــن ای ــد. همچنی ــازار می کنن ــه ب روان
ــه  ــزم ب ــرل کــرده و تولیدکننــدگان را مل محصــوالت را کنت
ــتانداردهای  ــه اس ــی از جمل ــتانداردهای مختلف ــت اس رعای
ــد.  ــره می کنن ــازی و غی ــری، همسان س ــی، تعامل پذی کیفیت
ــار و  ــب اعتب ــرای کس ــاز ب ــورد نی ــع م ــطه ها مناب ــن واس ای
14. small and medium-sized enterprises-SME
15. Organizations for Economic Cooperation and Development-OECD
16. Core competencies
17. Aggregation

18. Integration
19. Customization
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ــود  ــاری خ ــام تج ــار ن ــوال از اعتب ــته و معم ــهرت را داش ش
ــه مشــتریان و کاهــش  ــروش بیشــتر محصــوالت ب ــرای ف ب
کوچــک  شــرکت های  از  محصــول  خریــد  هزینه هــای 
ــد. ــتفاده می کنن ــرکت ها( اس ــن ش ــتگی ای ــت وابس )به عل

فنــاوری اطالعــات و اســتانداردها ســبب می شــود تــا بســتر 
ــرط الزم  ــود. ش ــاد ش ــوالت ایج ــرای محص ــری ب تعامل پذی
و  یکپارچه ســازی  تجمیــع،  فعالیت هــای  انجــام  بــرای 
سفارشی ســازی توســط شــرکت های واســطه دیجیتالــی 

ــت. ــترک اس ــتانداردهای مش ــت اس ــود و رعای وج
ــه  ــود ک ــی خ ــرد اصل ــام کارک ــطه در انج ــرکت های واس ش
همــان ارائــه محصــول در بســته های مــورد عالقــه و جــذاب 
بــرای مشــتریان اســت، بــا یکدیگــر رقابــت می کننــد. برخــی 
شــرکت ها مثــل Red Hat نســخه های رایــگان Linux را 
ــورد  ــای م ــراه وصله ه ــن آن را به هم ــرده و بهتری بررســی ک
ــاند.  ــروش می رس ــه ف ــرار داده و ب ــته ق ــک بس ــاز در ی نی
ــول دریافــت  ــت آن پ ــن شــرکت باب ــزوده ای کــه ای ارزش اف
آزمــون  بــرای  می کنــد، صرفه جویــی در زمــان کاربــر 

ــت. ــف اس ــخه های مختل نس
برقــراری تعامــل بیــن تولیدکننــده و واســطه ها و همچنیــن 
بیــن واســطه و مشــتریان نیازمنــد اعتمــاد اســت.از آنجا که در 
اقتصــاد دیجیتــال طرفیــن از ابتــدا یکدیگــر را نمی شناســند 
ــختی  ــه س ــاد ب ــناخت، اعتم ــد ش ــز نخواهن ــا نی ــا انته و ت
نقــش و وظیفــه اصلــی  صــورت می گیــرد. مهم تریــن 
ــن  ــاد در طرفی ــاد اعتم ــد، ایج ــث معتم مرجــع شــخص ثال
ــا روش هــای مختلــف مثــل  ــث ب اســت. مرجــع شــخص ثال
ــار و  ــای اعتب ــدور گواهی نامه ه ــت، ص ــد هوی ــراز و تأیی اح
غیــره بــه مشــتریان و تولیدکننــدگان اطمینــان می دهــد کــه 
ایــن واســطه همانــی اســت کــه ادعــا کــرده اســت. وظیفــه 
ــی کیفیــت محصــوالت  ــث ارزیاب بعــدی مرجــع شــخص ثال
ــت.  ــدگان اس ــی تولیدکنن ــا حت ــطه ها و ی ــات واس و خدم
ــروش و  ــس از ف ــات پ ــت، خدم ــوالت، قیم ــت محص کیفی
ــث  ــواردی اســت کــه مرجــع شــخص ثال ــه م ــره از جمل غی
ــخص  ــع ش ــه مرج ــت ک ــوان گف ــردازد. می ت ــه آن می پ ب
ثالــث معتمــد، یــک نهــاد باالدســتی و یــا حاکمیتــی اســت 
کــه وظیفــه وضــع قوانیــن و ســازوکارهای تعاملــی بیــن ســه 
بخــش دیگــر )تولیدکننــده، واســطه و مشــتری( را بــر عهــده 

دارد.

ــازار  ــا، ب ــوق در کشــور م ــی ســاده از ایجــاد ســاختار ف مثال
نرم افزارهــای اندرویــد اســت. شــرکت های کوچــک )بــا 
تعــداد کارمنــد معمــوال کمتــر از 5 نفــر( برنامه هــای 
کاربــردی را توســعه می دهنــد. ســایت کافــه بــازار اندرویــد، 
محصــوالت  و  دارد  به عهــده  را  واســطه  شــرکت  نقــش 
تولیدکننــدگان مختلــف را خریداری کــرده، دســته بندی 
کــرده، در معــرض فــروش قــرار داده و بــرای آن تبلیــغ 
ــطه و  ــرکت واس ــات ش ــاس تبلیغ ــتریان بر اس ــد. مش می کن
اعتبــار آن، محصــوالت را از آن شــرکت خریــداری می کننــد. 
ــوز  ــه مج ــت ک ــادی اس ــد نه ــث معتم ــخص ثال ــع ش مرج
ــی،  ــارت الکترونیک ــایت، تج ــاد س ــی )ایج ــت اینترنت فعالی
تراکنــش مالــی و غیــره( را صــادر کــرده، محتــوای برنامه هــا 
را از نظــر انطبــاق بــا فرهنــگ و عــرف کشــور بررســی 
می کنــد و قوانیــن بانکــی و تعامــالت مالــی شــرکت واســطه 
را وضــع کــرده و آن شــرکت را از منظــر سوء اســتفاده از 
اطالعــات مشــتریان و حفــظ حریــم خصوصــی آن هــا کنترل 
ــم  ــات را ه ــذاری خدم ــزوم تعرفه گ ــورت ل ــد و در ص می کن
به منظــور حفــظ حقــوق مشــتریان و تولیدکننــدگان کنتــرل 

می کنــد. 
7. استانداردسازی در اقتصاد اطالعات

اگــر ارزش یــک شــبکه بــه انــدازه آن بســتگي داشــته باشــد، 
ــک  ــازي ی ــا استانداردس ــبکه و ی ــزاي ش ــري اج تعامل پذی

ــود ]4و6[. تصمیــم راهبــردي مهــم خواهــد ب
مــدل مفهومــی فضای کســب و کار در فضای فنــاوری اطالعات 
ــا  ــدگان ب ــر نشــان داده شــده اســت. تأمین کنن در شــکل زی
بهره گیــری از زیرســاخت های موجــود، محصــوالت و خدماتی 
ــا  ــا ب ــت آن ه ــه محوری ــد ک ــه می کنن ــتریان ارائ ــه مش را ب
محتــوای الکترونیکــی و اطالعاتــی اســت. نقطــه تمرکــز یــا 
ــری  ــه، تعامل پذی ــن چرخ ــیل در ای ــنه آش ــی پاش ــه عبارت ب
محصــوالت و خدمــات اســت. ایــن تعامل پذیــری در ســطوح 
ــت  ــادل داده، قابلی ــری، تب ــاوری، کارب ــه فن ــف از جمل مختل
تعویض پذیــری زیرمجموعه هــا و بیــن محصــوالت و خدمــات 
ــوالت و  ــن محص ــا بی ــر و ی ــا یکدیگ ــده ب ــک تولیده کنن ی
ــف  ــل تعری ــر قاب ــف بایکدیگ ــدگان مختل ــات تولیدکنن خدم
اســت کــه بررســی آن هــا از محــدوده موضوعــی ایــن مقالــه 

خــارج اســت]9[.
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شکل 3: مدل مفهومی فضای کسب و کار در فضای فناوری اطالعات

ایجادشــده  شــبکه هاي  بــا  برتــر  معمــوال شــرکت هاي 
ــري  ــه تعامل پذی ــي ب ــي، تمایل ــتانداردهاي اختصاص ــا اس ی
ندارنــد. ایــن مســأله از قبــل مرســوم بــوده اســت: در ســال 
1890 شــرکت Bell درخواســت دسترســي رقبــا به ســرویس 
ــال هاي  ــازه س ــرد. در ب ــود را رد ک ــد خ ــرد بلن ــات ب ارتباط
 Markoni 1912-1900 شــرکت بین المملــي دریانــوردي
ــت.  ــزات را نپذیرف ــایر تجهی ــه س ــزات خــود ب اتصــال تجهی
ــه  ــي ب ــرکت Ford  تمایل ــا 1920 ش ــال هاي 1910 ت در س
استانداردســازي قطعــات اتومبیــل از خــود نشــان نــداد. حتي 
امــروزه شــرکت هاي بــزرگ مثــل مایکروســافت و اپــل، 
هرچنــد بــه اســتانداردهاي بین المللــي مقیــد هســتند و بــه 
ــه پیــروي از آن هــا به منظــور حفــظ  عبــارت دیگــر ناچــار ب
ســهم بــازار خــود مي باشــند ولــي در مــوارد ممتــاز و مزایــاي 
ــا  ــه اشــتراک گذاري اســتانداردها و ی رقابتــي خــود حاضــر ب
ایجــاد قابلیــت تعامــل بــا محصــوالت ســایر شــرکت ها 

ــتند]4و9[. نیس
ــور  ــر منف ــرکت هاي برت ــراي ش ــواره ب ــتانداردها هم ــا اس ام
نیســتند! در بســیاري مــوارد تبعیــت از اســتانداردهاي 
ــر دارد.  ــادي در ب ــع زی ــازندگان مناف ــراي س ــخص ب مش

ــن  ــاده ای ــه س ــک رابط ــا ی Shapiro and Varian (1998a) ب

موضــوع را نشــان داده اســت:
ارزش شما= ارزش کل صنعت مورد نظر * سهم شما از آن صنعت

ارزش کل بــازار در صنایــع فنــاوري اطالعــات به صــورت 
ــتگي دارد.  ــازار بس ــدازه ب ــه ان ــاال ب ــدت ب ــا ش ــتقیم و ب مس
پذیــرش یــک اســتاندارد ارزش کل صنعــت را آنقــدر افزایــش 

ــازار را  ــهم ب ــي س ــش احتمال ــد کاه ــه مي توان ــد ک مي ده
جبــران کنــد.

ــرش و  ــت در پذی ــوع رقاب Besen and Farrell (1994) ســه ن

اســتقرار اســتاندارد را مطــرح کردنــد:
7-1 جنگ استانداردها

شــرکت ها بــراي تعییــن اســتاندارد رقابــت مي کننــد. چهــار 
تاکتیــک نســبت بــه ایــن رقابــت قابــل اتخــاذ اســت: 

الــف( قیمت گــذاري هوشــمندانه )قیمــت پاییــن بــراي 
پرینتــر و قیمــت بیشــتر و جبــران قیمــت بــراي کارتریــج(؛

ب( توافــق بــا تأمین کننــدگان محصــوالت جانبــي و مکمــل 
ــراي فرمــت اســتاندارد در صنعــت  )توافــق صنعــت DVD ب

الکترونیــک و توافــق بــا صنعــت فیلــم(؛
پ( مدیریــت انتظــارات شــامل معرفــي پیشــاپیش محصــول 
ــه  ــل از ورود ب ــل قب ــول اپ ــد محص ــدل جدی ــي م )معرف
بــازار(. بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تاکتیــک ممکــن اســت 
خطرنــاک باشــد، چراکــه برخــي مشــتریان از خریــد محصول 
فعلــي موجــود در بــازار بــا هــدف خریــد محصــول جدیدتــر 

امتنــاع خواهنــد کــرد؛
ــرکت  ــد ش ــده )تعه ــر در آین ــت کمت ــه قیم ــد ب ت( تعه
Inter- ــ ــودن همیشــگي مرورگ ــگان ب ــه رای رمایکروســافت ب

net explorer). ایــن تاکتیــک موجــب از بیــن رفتــن دغدغــه 

ــد  ــال خواه ــه انتق ــل هزین ــتري و تحم ــوندگي مش قفل ش
شــد.

7-2 مذاکره استانداردها
ــاره  ــي درب ــتند ول ــتاندارد هس ــان اس ــرکت خواه ــر دو ش ه
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ــر دو  ــد. ه ــق ندارن ــد چــه باشــد، تواف ــتاندارد بای ــه اس اینک
ــتاندارد  ــود اس ــدم وج ــه ع ــتاندارد را ب ــو اس ــرکت و ج ش
ــان  ــتاندارد خودش ــک اس ــر ی ــن ه ــد، لیک ــح مي دهن ترجی
ــه اســتاندارد دیگــري ترجیــح مي دهنــد. اصــول حاکــم  را ب
بــر مذاکــره بیــن اســتانداردها مشــابه ســایر مذاکــرات اســت. 
ــد  ــد و ح ــن مي کن ــده را تعیی ــا برن ــدرت مذاکره کننده ه ق
تحمــل هــر طرف مذاکــره بســتگي دارد بــه اینکــه در صورت 
شکســت مذاکــرات، چــه ضــرري متوجــه وي خواهــد شــد.

در برخــي مــوارد مذاکــره اســتانداردها تحــت نظــارت یــک 
ســازمان رســمي استانداردســازي کــه داراي صالحیــت 
ــن  ــه ای ــرد. از جمل ــورت مي گی ــت ص ــارات الزم اس و اختی
اتحادیــه  اســتاندارد،  بین المللــي  ســازمان  ســازمان ها، 
ــکا،  ــي آمری ــتاندارد مل ــه اس ــرات، مؤسس ــي مخاب بین الملل
ــد پیشــرفت  ــت اســت. رون ــي مهندســي اینترن ــروه اجرای گ
توســعه اســتاندارد در ایــن ســازمان ها معمــوال کنــد اســت. 
در برخــي مــوارد گروه هــاي کاري مــوردي به منظــور توســعه 
یــک اســتاندارد مشــخص تشکیل شــده و توســط جمعــي از 
ذي نفعــان و متخصصــان موضــوع، بــراي تدویــن یــا انتخــاب 
یــک اســتاندارد مذاکــره مي کننــد. گرچــه کیفیــت خروجــي 
ایــن گروه هــا مشــابه ســازمان هاي رســمي  اســتاندارد 

ــي دارد. ــي ســرعت مطلوب نیســت ول
بدگمانــي در مذاکــرات اســتاندارد موضوعــي طبیعــي اســت. 
ــدن اســتاندارد  ــراي قبوالن شــرکت هاي حاضــر در مذاکــره ب
ــاي خــود  ــه افشــاي فناوري ه ــور ب ــران، مجب ــه دیگ خــود ب
ــه  ــق ب هســتند کــه مالکیــت فکــري و معنــوي آن هــا متعل
ــرات  ــد در مذاک ــا بای ــا الزام ــن فناوري ه ــت ای ــان اس خودش
بیــان شــوند و از طرفــي ممکــن اســت حتــي در اســتاندارد 
ــا ذکــر شــوند.  ــا عین ــه و ی ــرار گرفت ــورد ارجــاع ق ــي م نهای
ــا  ــق ب ــک تواف ــس از ی ــوال پ ــا معم ــن فناوري ه ــاي ای افش
محتــواي “منصفانــه، منطقــي و غیــر تبعیضــي” انجــام 

مي شــود.
7-3 رهبري استانداردها

یــک شــرکت بــا یــک اســتاندارد اختصاصــي در حــال رهبري 
بــازار اســت و ســایرین از جملــه شــرکت هاي کوچــک و تــازه 
ــد.  ــتاندارد را دارن ــرش  آن اس ــت و پذی ــه رعای ــل ب کار تمای
ــق  ــا داراي ح ــرکت ها عمدت ــي ش ــتانداردهاي اختصاص اس
مالکیــت فکــري و معنــوي هســتند. از طرفــي شــرکت هاي 

پیشــرو معمــوال فنــاوري خــود را مرتــب تغییــر داده و 
به روزرســاني مي کننــد تــا همــواره نســبت بــه رقبــا جلوتــر 

باشــند. 
گرچــه استانداردســازي در اقتصــاد اطالعــات بــر موضوعــات 
ــل  ــي قاب ــن صرفه جوی ــا همچنی ــد دارد، ام ــردي تأکی راهب
مالحظــه اي به دلیــل مقیــاس تولیــد و کاهــش ریســک وجــو 

دارد.
تحقیقــات متعــددي از جملــه تحقیقــات Thompson نشــان 
داده اســت کــه شــرکت هاي کوچک تــر تمایــل بیشــتري بــه 
ــا بتواننــد در صحنــه رقابــت باقــي  ــد ت استانداردســازي دارن
بماننــد. شــرکت هاي بــزرگ مثــل Ford و G.M ابتــدا تمایلي 
ــازي”  ــوري و تک ت ــته و “خودمح ــازي نداش ــه استانداردس ب
ــیاري  ــروزه در بس ــه ام ــد. گرچ ــح مي دادن ــازار را ترجی در ب
مــوارد از اســتانداردهاي در دســترس عمــوم اســتفاده کــرده 
و مــوارد اســتاندارد اختصاصــي محــدود بــه مزایــاي رقابتــي 
و خدمــات خــاص خودشــان شــده اســت.تغییر نگــرش ایــن 
ــازي  ــودن استانداردس ــش به صرفه ب ــس از نمای ــرکت پ دو ش
ــي20 در محــدوده ســال  توســط انجمــن مهندســان خودروی

ــود. 1920 ب
8. جمع بندي و نتیجه گیري

بدون شــک، موفقیــت در بازارهــای امروزی فنــاوری اطالعات 
ــه تــالش  نیازمنــد حرکــت هوشــمندانه اســت. در ایــن مقال
شــد تــا وجــوه تمایــز اقتصــاد ســنتی بــا اقتصــاد اطالعــات 
بیــان شــود. ســپس بــا بررســی تحقیقــات و مراجــع مختلف، 
ــاوری  ــا ســه وجــه فن ــات ب ــت اقتصــاد اطالع ــث موفقی مثل
اطالعــات، شــرکت های کوچــک و متوســط دیجیتالــی 
ــریح  ــن تش ــه ضم ــد. در ادام ــرح ش ــازی مط و استانداردس
ــق  ــرای حضــور موف ــاختاری ب ــوق، س ــوه ف ــک از وج ــر ی ه
و اثرگــذار شــرکت های کوچــک دیجیتالــی ارائه شــده و 
ــن ســاختار تشــریح شــد.  ــط و تعامــالت هــر جــزء ای رواب

ــزوم  ــوع ل ــر موض ــرح ه ــه در ط ــن مقال ــز ای ــه تمرک نقط
استانداردســازی محصــوالت و خدمــات به منظــور ایجاد بســتر 
ــکان  ــا وجــود ام ــود. شــرکت های کوچــک ب ــری ب تعامل پذی
نقش آفرینــی مؤثــر در اقتصــاد یــک کشــور، توانمنــدی 
رهبــری و پیشــتازی در استانداردســازی را نداشــته و بایــد از 
اســتانداردهای مطــرح دنیــا و یــا اســتانداردهای اختصاصــی 

ــد.  ــت کنن ــر تبعی ــرکت های برت ش
20. Society of Automotive Engineers (SAE)
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ــبب  ــات س ــاوری اطالع ــوالت فن ــبکه ای در محص ــرات ش اث
مضاعف شــدن لــزوم رعایــت اســتانداردها شــده اســت. 
ــی  ــؤال اساس ــتاندارد، س ــی اس ــازار رقابت ــته بندی ب در دس
در  و  اطالعــات  فنــاوری  صنعــت  در  کــه  اســت  ایــن 
ــد  ــطحی می توان ــه س ــا چ ــا ت ــور م ــات، کش ــاد اطالع اقتص
ــر  ــا رهب ــی و ی ــطح جهان ــتانداردها در س ــده اس تعیین کنن

ــد. ــخص باش ــوزه مش ــک ح ــتاندارد در ی اس
همچنیــن نتیجــه بررســی تحقیقــات انجام شــده نشــان 
ــت  ــژه دول ــات و به وی ــاد اطالع ــعه اقتص ــه توس ــد ک می ده
ــط  ــک و متوس ــرکت های کوچ ــترش ش ــک در گس الکترونی
)و  توســعه  حــال  در  کشــورهای  اگــر  و  دارنــد  نقــش 
ــتاورد  ــوع  و دس ــن موض ــه ای ــادی( ب ــت گذاران اقتص سیاس
ــاد  ــترش اقتص ــوان گس ــند، می ت ــته باش ــه داش ــی توج علم
ــک  ــوان ی ــک را به عن ــت الکترونی ــعه دول ــات و  توس اطالع
ــه در توســعه شــرکت های کوچــک و  ــروی محرک ــزار و نی اب
متوســط دیجیتالــی و ایجــاد اشــتغال در شــرکت های دانــش 

ــرد. ــه ک ــان توصی بنی
از دیــدگاه نظریه پــردازی می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
ــد،  هرچــه استانداردســازی در اقتصــاد اطالعــات توســعه یاب
ــی و  ــط دیجیتال ــک و متوس ــرکت های کوچ ــد ش ــه رش ب
ــب  ــرده و موج ــک ک ــازار کم ــا در ب ــای آن ه ــن بق همچنی
توســعه اقتصــادی و اشــتغال زایی شــده و حرکــت بــه ســمت 
ــدار بیشــتر از پیــش ممکــن  و ســوی توســعه اقتصــادی پای
ــتلزم  ــه مس ــن فرضی ــه ای ــت ک ــر اس ــایان ذک ــود. ش می ش
بررســی توســط داده هــای ملــی و بین المللــی از طریــق 
ــی  ــورت دسترس ــه در ص ــر دارد ک ــی معتب ــای علم پایگاه ه

ــود. ــد ب ــه خواه ــل ارائ ــج شــهودی آن قاب نتای
ــاوری  ــوذ فن ــب نف ــترش ضری ــت وب، گس ــش محبوبی افزای
ــیا  ــت اش ــدن اینترن ــردی ش ــعه و کارب ــری، توس ــش اب رایان
ــال  ــت دیجیت ــوج دوم حاکمی ــت، م ــن دس ــواردی از ای و م
ــل توجهــی در  ــرات قاب ــا اث ــه قطع ــرده اســت ک را ایجــاد ک
اقتصــاد و عوامــل مؤثــر بــر آن و ســاز وکارهای دســتیابی بــه 

ــدار خواهــد داشــت. اقتصــاد پای
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