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تأثیــر اســتانداردها بــر توســعهی اقتصــادی کشــورهایی کــه از تولیــد صنعتــی و نــوآوری عقــب ماندهانــد ،کمتــر شــناخته شــده اســت .اصــوالً
استانداردســازی بهمثابــه یــک موضــوع فنــی در نظرگرفتــه شــده و فقــط از طریــق سیاس ـتهای محــدود ســطح بــاال پشــتیبانی میشــود.
اســتانداردهای فنــی 4در کمتریــن حالــت بــه انــدازهی اختراعــات ثبتشــده 5بــه رشــد اقتصــادی کمــک میکننــد .بــه علــت رهبــری غالــب کشــورهای
توســعهیافته در ثبــت اختراعــات ، 6اســتانداردهای فنــی در کشــورهای درحــال توســعه ، 7بهمثابــه یــک مکانیســم کلیــدی بــرای اشــاعهی دانــش
فناورانــه و جایگزینــی بــرای ثبــت اختراعــات پدیــد آمدهانــد .اگرچــه ،کشــورهای درحــال توســعه و بنگاههایشــان دارای مجموع ـهای از توانمندیهــا و
محدودیتهایــی هســتند کــه اساس ـاً بــا توانمندیهــا و محدودیتهــای کشــورها و بنگاههــای توســعهیافته متفــاوت اســت .در ایــن مقالــه ،اســتدالل
میشــود کــه کشــورهای درحــال توســعه بایســتی معیارهایــی را بــرای ارزیابــی اتخــاذ کننــد کــه بــا زمینههــای موجــود در آن کشــورها متناس ـبتر
هســتند و بــر اثــرات یادگیــری و ایجــاد توانمندیهــای پویــا تمرکــز میکننــد .مقالـهی حاضــر بــه بحــث در خصــوص موضوعــات رایــج میپــردازد کــه در
درک توســعه و پیشــرفت کشــورهای آســیایی در استانداردســازی ضــروری هســتند .همچنیــن بــه بررســی نقــش مهــم و حیاتی کــه اختراعات ثبتشــده
بــرای استانداردســازی ایفــا میکننــد ،پرداختــه و اســتدالل میکنــد کــه «ثبــت راهبــردی اختراعــات» 8بهمنظــور کســب درآمــد از اســتانداردهای
صنعتــی غیررســمی 9میتوانــد از توســعهی اقتصــادی کشــورهای درحــال توســعه جلوگیــری کنــد.
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

واژگان کلیدی:
استانداردسازی ،توسعهی اقتصادی ،آسیای شرقی ،کشورهای درحال توسعه ،ثبت راهبردی اختراعات.
 .1مقدمه

مطالعــات نظــری و اقتصادســنجی بســیاری در خصوص اینکه

چگونــه اســتانداردها رقابــت بــازار را شــکل میدهنــد ،وجــود
دارد ،امــا بیشــتر ایــن مطالعــات بــر اقتصــاد غــرب متمرکــز

شــدهاند .و حتــی بــرای اقتصــاد غــرب ،موضوعــات اساســی
سیاســت عمومــی تدویــن و بهکارگیــری اســتانداردها در

دســت تحقیــق میباشــد .طبــق نظــر دو محقــق برجســته
در خصــوص سیاســت اســتانداردها“ ،توافــق کلــی دربــارهی

سیاســت عمومــی مناســب بــرای تهیــه و تنظیــم اســتاندارد
توســط دولــت وجــود نــدارد .بیشــتر ســواالت اساســی بــدون

بررســی باقــی ماندهانــد” (گرینســتین & اســتانگو:2007 ، 10
صفحــات .)1-2

مــا حتــی در مــورد تأثیر اســتانداردها بــر توســعهی اقتصادی

کشــورهایی کــه از تولیــد صنعتــی و نــوآوری عقــب ماندهاند،

کمتــر اطالعــات داریــم .بیشــتر ایــن کشــورها روی توســعهی

اقتصادشــان از طریــق نــوآوری کــه با معیــار تعــداد اختراعات

ثبتشــده ســنجیده میشــود تمرکــز کردهانــد .اصــوالً

استانداردســازی بهمثابــه یــک موضــوع فنــی درنظرگرفتــه
شــده و فقــط از طریــق سیاســتهای محــدود ســطح بــاال

پشــتیبانی میشــود .اگرچــه ،چیــن ،کــره و تایــوان درحــال
حاضــر در جســتجوی روشهایــی بــرای تقویــت و ارتقــای

نظامهــا و راهبردهــای استانداردســازی خــود هســتند.

در واقــع ،اســتانداردها در کمتریــن حالــت بــهانــدازهی

اختراعــات ثبتشــده بــه رشــد اقتصــادی کمــک میکننــد
و اســتانداردهای فنــی بهمثابــه یــک مکانیســم کلیــدی
بــرای اشــاعهی دانــش فناورانــه ،بــه رشــد بهــرهوری کمــک

میکننــد .در نتیجــه ،منافــع و مزایــای اقتصــادکالن

استانداردســازی بهتنهایــی از منافــع بنگاههــا بیشــتر
اســت .در آلمــان ،پژوهــش مفصلــی در خصــوص مؤسسـهی

استانداردســازی آلمانــی ( )DINانجامشــده و بــه ایــن

نتیجــه رســیده اســت کــه افزایــش یــک درصــدی در ســهم

بینالمللــی و شــبکههای تولیــد و نــوآوری شــرکتهای

در رشــد اقتصــادی ارتبــاط دارد (بالینــد ،جانگمیتــاژ ،و

1994؛ ارنســت و کیــم .)2002 ،17بخشبنــدی جهانــی

اســتانداردها ،بهطــور مثبــت بــا تغییــر  0/7تــا  0/8درصــدی
مانگلــزدورف.)2011 ،11

جهانــی پیونــد دارنــد ،افزایــش میدهــد (ارنســت،2009 ،
تولیــد یــک نیــروی محــرک اصلــی بــرای بنگاههــای
18

امــا ،ایــن مطالعــات اقتصادســنجی فقــط مســائل ســطحی

کشــورهایی اســت کــه در حــال توســعه و صنعتیشــدن

حائــز اهمیــت هســتند .بــرای مثــال ،اســتانداردهای محیطی،

بهعنــوان پیــروان ســریع در نــوآوری عمــل میکننــد.
بنگاههــای کشــورهای درحــال توســعه ،مســلماً در دنیــای

و توســعهی اقتصــادی کشــورهای درحــال توســعه الزم و

نمیکننــد چــرا کــه آنهــا در توســعهی فناوریهــای

را پوشــش میدهنــد .بههمــان انــدازه اثــرات کیفــی نیــز

ســامت ،غــذا و ایمنــی در کار.

هســتند و بهعنــوان پیمانــکار تولیــد و یــا در بهتریــن حالــت

کارکــرد خــوب میتوانــد بهمثابــه کاتالیــزوری بــرای تبدیــل

مشــارکت ندارنــد .توانمندیهــای موجــود در ایــن کشــورها،

همــراه بــا افزایــش بهــرهوری عمــل کنــد .اســتانداردها

مناســب نیســت .بنابرایــن بنگاههــای کشــورهای درحــال

ایدههــای جدیــد ،اختراعــات و اکتشــافات بــه نوآوریهایــی

بــرای شــکلدهی بــه معماریهــا و ســاختارها کافــی و

حلقـهی گمشــده در راهبــرد رشــد هســتند کــه در پــی خلق

توســعه ناچــار هســتند کــه اســتانداردها را بپذیرنــد و

ارزش افــزودهی باالتــر میباشند(.ارنســت2011 ،2013 ،؛

توســعهیافته را بپردازنــد .از ســوی دیگــر ،بنگاههایــی کــه

کیفیــت در ارائـهی خدمــات و ســاخت و تولیــد پیشــرفته بــا
ونــگ2013 ،؛ ســاتمیر ،کنــدی ،و ســو .)2008 ،12بهویــژه،

حقامتیــاز تعیینشــده توســط فعــاالن اقتصــادی کشــورهای
ص داشــته
در توســعهی فناوریهــای اصلــی و پایــه تخصــ 

ی خــود نمودهانــد.
نظامهــای اســتانداردها 

در اســتانداردها تدویــن میشــود -موقعیــت و جایــگاه

حاصــل کننــد کــه راهکارهــا و الزامــات پیشــنهادی آنهــا

بهعــاوه ،تغییــر فنــی ســریع و مخــرب (ماننــد انتقــال

قدرتمنــدی در بــازار خواهنــد داشــت.

استانداردســازی ایجــاد میکنــد .اســتانداردهای قابلیــت

خصــوص اینکــه چگونــه اســتانداردها بهوجــود میآینــد و

همهچیــز بــه اینترنــت )13چالشهــای جدیــدی بــرای

بهطــور خالصــه ،الزم اســت کــه درک و اســتنباطمان را در

عملکــرد اجــزا بــا یکدیگــر 14بســیار حائــز اهمیــت هســتند

در کشــورهایی بــا نهادهــای اقتصــادی متفــاوت بــا نهادهــای

در سراســر نظامهــای متفــرق بــه لحــاظ جغرافیایــی،

کنیــم .بهویــژه ،بایــد موضوعــات متــداول در خصــوص

الزم و ضــروری هســتند (گاســر و پالفــری.)2013 ، 15

اقتصــادی در کشــورهای درحــال توســعه ،مــورد بررســی

و بــرای انتقــال و ارائـهی دادههــای مفیــد و ســایر اطالعــات
ســازمانها ،برنامههــای کاربــردی و یــا اجــزای ســازنده،

اقتصــادی غربــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،تقویــت

استانداردســازی را در زمینــهی وســیعتری از توســعهی

افزایــش پیچیدگــی و عدمقطعیــت ،دو ویژگــی بــارز از

قــرار دهیــم ،کشــورهایی کــه در پــی دســتیابی 19بــه ســطوح

مبتنــی بــر فنــاوری در حــال تشــدید اســت و موفقیــت در
رقابــت اساسـاً بــه کنتــرل حقــوق مالکیــت فکــری و ظرفیــت

هســتند تــا عقبماندگیهــای خــود را جبــران کننــد.

ایــن مقالــه بــه شــرح زیــر طرحریــزی شــده اســت :در

محصــول بســتگی دارد (ارنســت :2002 ،ص.)330 .

استانداردســازی در کشــورهای درحــال توســعه حائــز اهمیت

دنیــای جدیــد جهانیشــدن حــال حاضــر هســتند .رقابــت

کنتــرل اســتانداردهای واســط 16و اســتانداردهای معمــاری
ایــن فرآینــد ،اهمیــت اقتصــادی استانداردســازی را بهویــژه

بــرای کشــورهایی (ماننــد چیــن و کــره) کــه بــا تجــارت

بهــرهوری و درآمــد ایــاالت متحــده ،اتحادیـهی اروپــا و ژاپــن

بخــش بعــدی ،بــه ایــن مســئله میپردازیــم کــه چــرا
اســت .ســپس ،بــه چالشهایــی میپردازیــم کــه کشــورهای
درحــال توســعه در تــاش خــود بــرای استانداردســازی
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ایــن امــر چالشــی بــرای کشــورهایی محســوب میشــود

و در تأمیــن منابــع مهــم مشــارکت دارنــد -تــا اطمینــان

کــه بــ ه تازگــی شــروع بــه تدویــن و اســتقرار راهبردهــا و
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ضــروری اســت .یــک نظــام و راهبــرد استانداردســازی بــا

اصلــی کــه ایــن اســتانداردها برمبنــای آن تدویــن میشــوند،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در واقــع ،اثــرات کیفــی گســتردهی اســتانداردها بــرای رشــد

اســتانداردهای بینالمللــی منفعــت چندانــی کســب

فنــاوری ،از جملــه وظایــف استانداردســازی ،توانمندیهــا

کاربــری دســترسپذیر معنــادار ،اطالعــات قابــل ردگیــری

انجــام ایــن کار ،نشــان میدهیــم کــه هزینههــای توســعه و

بــرای کاربــر اســت .اســتانداردها مشــخصههای زبانهــا،

درحــال توســعه ،میتوانــد قابلتوجــه باشــد .بعــدا ً

نظامهــا ،رابطهــای بیــن برنامههــای کاربــردی نرمافــزاری

استانداردســازی موفــق ،کشــورهای درحال توســعه را نســبت

اســتانداردها بایــد قــوی باشــند بهطوریکــه بتواننــد

و راهبردهــای مــورد نیــاز ،بــا آنهــا مواجــه هســتند .بــرای
استانداردها  ،نوآوری و توسعهی اقتصادی کشورهای در حال توسعه :مفاهیم و چالش های سیاستی

اســتقرار اســتانداردهای اثربخــش ،بهویــژه بــرای کشــورهای

مالحظــه میکنیــم کــه براســاس شــرایط و محدودیتهــا،

بررســی نقــش حقــوق مالکیــت فکــری بــرای توســعهی

در ادبیــات ،اســتانداردها بهطــور معمــول بهعنــوان

اســتانداردها و نــوآوری تأکیــد میکنــد .پــس از بررســی

آتــی منطبــق شــوند.24

“اختصاصــی “25در برابــر “بــاز ،“26و بهعنــوان “غیررســمی“27

در مقابــل “رســمی “ طبقهبنــدی میشــوند (اســتانگو،
28

نقــش حیاتــی و مهمــی کــه اختراعــات ثبتشــده بــرای

 .)2004اســتانداردهای اختصاصــی متعلــق بــه شــرکتی

نــوآوری و ثبــت راهبــردی اختراعــات بهمنظــور کســب

بدهــد ،درحالیکــه اســتانداردهای بــاز در دســترس تمــام
کاربــران بالقــوه ،معمــوالً بهصــورت مجانــی ،قــرارداده

استانداردســازی دارد ،همچنیــن اســتدالل میکنیــم کــه
درآمــد از اســتانداردهای غیررســمی صنعتــی میتوانــد از

هســتند کــه ممکــن اســت لیســانس آنهــا را بــه دیگــران

توســعهی اقتصــادی کشــورهای درحــال توســعه جلوگیــری

میشــوند (اســتین فیلــد ،29ویگانــد ،30مارکــوس ،31و

خاتمــه مییابــد.

از طریــق رقابــت اســتانداردها در بیــن اســتانداردهای

کنــد.در ادامــه ،مقالــ ه بــا اشــاره بــه پیامدهــای سیاســتی
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و بیــن دســتگاههای ســختافزاری و  ...را تعییــن میکننــد.

بــه کشــورهای توســعهیافته در یــک چالــش متفــاوت قــرار

اقتصــادی میپــردازد و بــر تنــش و کشــمکش میــان

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

پروتکلهــای ارتباطــات ،فرمــت دادههــا ،و پیوندهــای درون

فراگیــر شــده و بــر برنامههــای کاربــردی و فناوریهــای

میدهــد .بــا توســعهی ایــن اســتداللها ،بخــش ( )4بــه

8

 -امــن و اثربخــش ،بــدون دردســر و ایجــاد زحمــت

مینتــون :2007 ،32ص .)163 .اســتانداردهای غیررســمی

چــرا استانداردســازی بــرای کشــورهای درحــال

کنسرســیوم رقیــب مــورد پذیــرش واقــع میشــوند .در

تقریبــاً تعــداد نامحــدودی از اســتانداردها وجــود دارنــد

میرســند ،کــه گاهــی اوقــات بهطــور رســمی از طریــق

توســعه مهــم اســت؟

نهایــت ،اســتانداردهای رســمی از طریــق اجمــاع بــه تصویــب

کــه در شــکل و هدفشــان متفــاوت هســتند .بهمنظــور

کمیتههــای صنعــت و یــا ســازمانهای اســتاندارد رســمی

بــه بازکــردن جعبــهی ســیاه اســتانداردها و ارائــهی یــک

در ســطح بنیادیتــر ،اســتانداردها بــه حصــول اطمینــان از

تعییــن مراحــل و شــرح وظایــف استانداردســازی ،ابتــدا نیــاز
تعریــف عملیاتــی داریــم .یــک تعریــف مــدرن و بــه روز کــه

هــدف مــا را بــرآورده میســازد و مؤسسـهی ملــی اســتاندارد

و فنــاوری 20بهعنــوان بخشــی از پــروژهی اســتانداردهای

اعــام میشــوند.

کیفیــت و ایمنــی محصــول ،خدمــات و فرایندهــای تولیــد
و جلوگیــری از اثــرات منفــی بــر ســامت و محیطزیســت

کمــک میکننــد .بنابرایــن ،یکــی از کارکردهــای مهــم

قابلیــت همــکاری بــا بخشهــای دیگــر در شــبکهی

اســتانداردها کاهــش ریسـکها بــرای ســازندگان محصــوالت

 :)19-20اســتانداردها عبارتنــد از:

 :2009ص)3 ،2.

هوشــمند خــود ارائــه داده اســت ( :NIST ، 2010صفحــات
مشــخصههایی کــه یــک محصــول را بــر یــک کاربــرد خــاص

منطبــق میکننــد و یــا اینکــه کارکــرد 21و عملکــرد 22یــک
دســتگاه و یــا ســامانه را تعییــن میکننــد .اســتانداردها،

منطبــق و کاربــران ایــن محصــوالت اســت( .آلدرمــن،33

عــاوه بــر ایــن ،اســتانداردها ،شــرکتها را قــادر بــه کســب

منافــع رشــد و بهــرهوری حاصــل از افزایــش تخصصیســازی
میکننــد ،همانطــور کــه قبــ ً
ا در فصــل ســوم تحلیــل

تســهیلکنندهی اصلــی ســازگاری و تعاملپذیری23هســتند.

شــد (کــه تقســیم کار از طریــق انــدازهی بــازار محــدود

دســتگاه ،برنامههــای کاربــردی ،یــا اجــزا بــرای تبــادل و

 ،1970/1776کتــاب اول ،فصــل ســوم) .طبــق گــزارش

تعاملپذیــری ،توانمنــدی دو یــا چنــد شــبکه ،ســامانه،

میشــود) کتــاب “ثــروت ملــل” آدام اســمیت( ،34اســمیت،

مــورخ اقتصــادی ،چارلــز کیندلبرگــر :1983( 35ص،378 .

هــر کاربــر از توانایــی برقــراری ارتبــاط بــا افــراد بیشــتری

توســط بازرگانــان بــه منظــور تخصصــی کــردن تدریجــی

بهــره میبــرد” (رولفــز :2001 ، 40ص“ .)8 .اثــرات خارجــی

امــا امــروزه ،تخصصیکــردن فراتــر از تجــارت رفتــه و بــه

میشــود کــه مشــتریان انتظــار دارنــد کــه پلتفــرم 41فنــاوری

 ...“ ،)379در بیشــتر بخشهــا ،استانداردســازی در اصــل
تجــارت انجــام میشــود”.

(کــه بــه کاربــران محصــول و یــا خدمــات تبدیــل میشــوند)

شــبکه” بیانگــر آن اســت کــه یــک شــرکت زمانــی موفــق

ســاخت و تولیــد و خدمــات ماننــد مهندســی ،توســعهی

[شــرکت] فراگیرتــر از هــر فنــاوری دیگــر خواهــد شــد،

نیــز بــه همــان انــدازه حائــز اهمیــت اســت .همانطــور

ســایر فناوریهــا ،قبــول میکننــد (شــرماتا  :2004 ،ص.

محصــول و تحقیقــات رســیده اســت .بعــد بینالمللــی

را نیــز فراگرفتــه اســت ،اســتانداردها هــم دیگــر محــدود

.)359

تدویــن و توســعهی اســتانداردهای تعاملپذیــری ،یــک

هــدف پویــا و متغیــر 43اســت .چالــش ایــن اســت کــه

بــه مرزهــای ملــی نیســتند .اســتانداردها تبدیــل بــه یــک

بــرای انطبــاق مســتمر ایــن اســتانداردها بــا پیشــرفتهای

شــدهاند .آنهــا تبــادل داد ه و همچنیــن تســهیم دانــش

فنــاوری درحــال تحــول فزاینــدهی پردازندههــا کــه

توانمندســاز مهــم در تجــارت و ســرمایهگذاری بینالمللــی
میــان تمامــی شــرکای تجــاری در سراســر جغرافیــا را در

فنــی ،بایســتی همــواره آمادگــی داشــت .بــرای مثــال،

رایانههــای جهــان را در کنتــرل خــود دارنــد .واحدهــای

کــه جامعهشناســان شــبکه تأکیــد میکننــد“ ،تدویــن و

اهمیــت بــا واحدهــای پــردازش گرافیکــی (GPUهــا)

نیــروی محــرک جهانیســازی در دوران معاصــر اســت”

وظایــف چنــد رســانهای ب ـهکار میرونــد .بــرای اینکــه یــک

میبخشــند (ارنســت 2005 ،الــف 2005 ،ب) .همانطــور

اشــاعهی اســتانداردهای متضمــن فناوریهــای جدیــد یــک

(گــروال :2008 ،36ص.)194 .

طبــق طرحهــای اینتــل“ ”x86درحــال حاضــر بــه لحــاظ

رقابــت میکننــد و ماننــد رایانههــای شــخصی بــرای انجــام

شــرکت رایانـهای از فنــاوری  GPUاســتفاده کنــد ،حداقــل

بهطــور خالصــه ،اســتانداردها نیــروی حیاتــی نــوآوری

بــه ســه چیــز نیــاز دارد“ :یــک لیســانس [از اینتــل] بــرای

نــه تنهــا بــرای ایجــاد صرفههــای بهمقیــاس37و دامنــهی

مــورد تعاملپذیــری بیــن  GPUو  ،CPUو در نهایــت یــک

هزینههــای مبادلــه و بــرای پیشــگیری از دوبارهکاریهــا

زمانــی بــرای حــل و فصــل ســریع اختالفــات”.45

در اقتصــاد دانــش جهانــی هســتند .امــروزه ،اســتانداردها

کاربــرد موردنظــر ،ضــروری هســتند ،بلکــه بــرای کاهــش

طراحــی ،)X86) CPUیــک قــرارداد صریــح و روشــن در
مکانیســم قــوی -بــا اســتانداردهای روشــن و یــک جــدول

هــم الزم هســتند .همچنیــن اســتانداردها ،انتقــالداده

بــرای مقابلــه بــا ایــن چالشهــای اساســی ،استانداردســازی

تســهیل تعاملپذیــری اجــزا و نرمافــزار در ســامانههای

شــامل ذینفعــان متعــدد اســت کــه در اهــداف ،راهبردهــا،

و تبــادل دانــش را امکانپذیــر میســازند و بهمنظــور
پیچیــدهی فنــاوری (بــرای مثــال ،یــک تلفــن هوشــمند

یــا یــک ســامانهی ســوئیچینگ) موردنیــاز هســتند .بــدون
اســتانداردهای تعاملپذیــری ،دســتیابی بــه “اثــرات

خارجــی شــبکه “38کــه موجــب شــکلگیری رقابــت در
بــازار محصــوالت و خدماتــی اســت کــه از فناوریهــای

بــه فعالیــت پیچیــده و چنــد الیــه تبدیــل شــده اســت کــه
منابــع و توانمندیهایشــان متفــاوت هســتند .از همــه
مهمتــر ،استانداردســازی یــک فعالیــت مبتنــی بــر دانــش

اســت کــه نیــاز بــه مهندســان تحصیلکــرده و باتجربــه و
متخصصــان دیگــر دارد .درحالیکــه مهندســان در اصــل ،این
رشــته را ایجــاد کردهانــد ،مفاهیــم کلیــدی درحــال حاضــر

اطالعــات و ارتباطــات اســتفاده میکننــد ،غیرممکــن

توســط مشــاوران حقوقــی و همچنیــن مدیــران اجرایــی

“هنگامیکــه مجموعــهی کاربــران گســترش مییابنــد،

بــرای تســخیر و کنتــرل تغییــرات و تنظیمــات مســتمر در

خواهــد بــود (کاتــز و شــاپیرو .)1985 ،39درایــن بازارهــا،

شــرکتهای بــزرگ و مســئوالن دولتــی شــکل گرفتهانــد.

9
استانداردها  ،نوآوری و توسعهی اقتصادی کشورهای در حال توسعه :مفاهیم و چالش های سیاستی

شــبکههای متحــد جهانــی تولیــد و نــوآوری ،ســهولت

پــردازش مرکــزی ساختهشــده توســط اینتــل و AMD
44
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و بازارهــای فنــاوری و کارکنــان ماهــر و دارای دانــش فنــی
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کــه جهانیســازی فراتــر از بــازار کاال و بــازار مالــی رفتــه

درنتیجــه ،مشــتریان آن فنــاوری را بــا صرفنظرکــردن از

فرآیندهــای استانداردســازی ،یــک تجزیــه و تحلیــل پویا الزم

اقتصــادی از عــدماطمینــان کمتــر و شــفافیت بیشــتر

خــاق “46شــومپیتر 47ایــن اســت کــه نهادهــای اقتصــادی
دائم ـاً نیــاز بــه تنظیــم تغییــرات در بــازار و فنــاوری دارنــد

درآمــد داخلــی کاهــش مییابــد (بالینــد.)2004 ،

استانداردها  ،نوآوری و توسعهی اقتصادی کشورهای در حال توسعه :مفاهیم و چالش های سیاستی

اســت .یــک بینــش اساســی در خصــوص تئــوری “تخریــب

(شــومپیتر .)1950 ،ایــن بــدان معنــی اســت کــه هیــچ روش
بــر طبــق ســالنامهی کمیتــهی اســتانداردهای مهندســی

توســعه ،عقبتــر از کشــورهای توســعهیافته هســتند و

فراینــد ایســتا 48نیســت .و ایــن بــه معنــی بدونحرکتبــودن

میکننــد (کــواک ،لــی ،و فومیــن .)2011 ، 51همزمــان

اســت” (راســل :2005 ، 49ص .)247

میشــوند ،کشــورهای توســعهیافته از فناوریهــای

آمریــکا در ســال “ ،1925استانداردســازی پویــا اســت ،و یــک

و ســکون نیســت ،بلکــه حرکتــی همهجانبــه و رو بــه جلــو

ق امتیــاز فنــی پرداخــت
بــه کشــورهای توســعهیافته حــ 
بــا اینکــه فناوریهــا پیچیدهتــر و بیشــتر بههــم وابســته

امــروزه ،ایــن بینــش اساســی هنــوز هــم حفــظ شــده اســت،
استانداردســازی بــرای نادیــده انگاشــتن ایــن جنب ـهی پویــا

میتوانــد توســط کشــورهای درحــال توســعه بهعنــوان

وجــود دارد .نظامهــای استانداردســازی در جریــان ثابــت
هســتند ،و نیــاز بــ ه اســتفاده از ایــن بینــش اساســی در
مطالع ـهی نظامهــای اســتاندارد معاصــر وجــود دارد ،و ایــن
امــر هــم در مــورد یــک اقتصــاد توســعهیافته ماننــد ایــاالت

برخــوردار میشــوند .در ایــن موقعیــت ،استانداردســازی
یــک راهکار بــرای وابســتگی فناورانــهی ناشــی از وضعیــت

عقبمانــدهی خــود در نــوآوری بــهکار رود (وانــگ ،وانــگ

و هیــل .)2010 ، 52بــا ســرمایهگذاری در استانداردســازی،
کشــورهای درحــال توســعه ،محصــوالت و خدمــات خــود

متحــده و همچنیــن یــک اقتصــاد درحــال توســعه ماننــد

را بــا اســتانداردهای خارجــی ســازگارکرده و موجــب

در واقــع ،نیــاز بــه استانداردســازی در کشــورهای درحــال

کشــورهای درحــالتوســعه بتواننــد بـا موفقیت اســتاندارهای

کــره و چیــن صــدق میکنــد.
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همانطــور کــه در زمینــهی نــوآوری ،کشــورهای درحــال

بنیادیــن انحصــاری بیشــتری از طریــق اختراعــات ثبتشــده

امــا متأســفانه یــک تمایــل در مباحثــات رایــج در مــورد

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در ســطح بینالمللــی ،کشــورهای درحــال توســعه هنــوز
یــک گــروه اقلیــت در جامعــهی استانداردســازی هســتند.

بهتــری بــرای ســازماندهی استانداردســازی وجــود نــدارد.

10

بهرهمنــد میشــوند و از ایــن رو ،انحــراف در تخصیــص

توســعهی تجــارت کاال و خدمــات میشــوند .همچنیــن ،اگــر

توســعه کــه کجکارکــردی و بیاثــری نهادهــا مشــهود

محلــی خــود را بــا اســتانداردهای بینالمللــی یکپارچــه

نهادهــا بــه وضعیتــی اطــاق میشــود کــه نهادهــای الزم

بــرای ایــن کشــورها ،فرصــت توانایــی هدایــت و راهبــری

اســت ،بیشــتر حــس میشــود .کجکارکــردی و بیاثــری
و ضــروری بــرای تســهیل معامــات وجــود ندارنــد (خانــا و

پالپــو .)1997 ، 50بــدون اســتانداردها ،ســطح باالیــی از قوهی

کننــد (کــواک ،لــی و چانــگ ،)2012 ، 53استانداردســازی
نــوآوری جهانــی را فراهــم میکنــد ،بنابرایــن کشــورهای
درحــال توســعه نیــز میتواننــد در خلــق یــک پارادایــم

تشــخیص و عقــل و بصیــرت ،نیــاز اســت تــا تصمیمــات

مشــارکت کننــد ،پارادایمــی کــه تحــت تســلط و حکمروایــی

جهــت ،بنگاههــا قــادر نیســتند یــک برنامـهی فعــال و پویــا

بــا اینحــال کشــورهای درحــال توســعه دارای توانمندیهــا

درســتی بــرای حــوزهی کســب و کار اتخــاذ شــود ،بــه همین
بــرای ســرمایهگذاری ارائــه دهنــد .بــازار در چنیــن شــرایطی

کشــورهای توســعهیافته اســت.

و محدودیتهــای متفاوتــی از کشــورهای توســعهیافته

بــا توجــه بــه فقــدان تعاملپذیــری و قابلیــت عملکــرد

هســتند .در نتیجــه کشــورهای درحــال توســعه ،بایــد

در ســطح اجتماعــی ،چنیــن تشــخیصی اغلــب منجــر بــه

نســبت بــه کشــورهای توســعهیافته باشــند ،همانطــور کــه

برنــدهی رقابــت میشــود .در نتیجــه ،استانداردســازی بــه

وظایــف استانداردســازی در کشــورهای درحــال

مشــترک اجــزا بــا هــم نمیتوانــد کارآیــی داشــته باشــد.
فســاد شــده ،و یــک گــروه بــا ارتباطــات سیاســی بیشــتر،

ثبــات جامعــه از طریــق ارائــهی دســتورالعملهای قانونــی

و ســازگار کمــک میکنــد .بــا انجــام ایــنکار ،فعــاالن

بهدنبــال یــک رویکــرد متفــاوت بــرای استانداردســازی
در بخــش بعــدی مــورد بحــث قــرار میگیــرد.

توســعه :رویکردهــای ســازمانی و ملــی
54

همچنانکــه اســتانداردهای تدوینشــده توســط کشــورهای

درحــال توســعه ،بهتازگــی بــه ایفــای نقــش در صحنــهی

یادگیریهــای مشــابه را نیــز مــورد بررســی قــرار دهنــد.

وظایــف ویــژهای بــرای کشــورهای درحــال توســعه داریــم،

توانمندیهــا موردنیــاز هســتند (جــدول  .)1بــا اینحــال،
توانمندیهــای کشــورهای درحــال توســعه اساســاً بــا

استانداردســازی بینالمللــی پرداختهانــد ،نیــاز بــه بررســی

ســه جنبــهی مهــم وجــود دارد :وظایــف استانداردســازی،

مجموعــهی توانمندیهــا و راهبردهــای استانداردســازی.
استانداردســازی نیــاز بــه انــواع کارهــا دارد ،کــه لزومــاً در

بهمنظــور انجــام وظایــف استانداردســازی ،مجموعــهای از

توانمندیهــای کشــورهای توســعهیافته متفــاوت هســتند.
بــرای مثــال ،کشــورهای توســعهیافته دارای یــک ســابقهی

نظــم ترتیبــی نیســت .اول از همــه ،یــک ســازمان کــه ممکن

طوالنــی در استانداردســازی ،توانایــی اثباتشــده بــرای

داشــته باشــد کــه آیــا اســتانداردهای بینالمللــی موجــود

و بــرای تدویــن اســتانداردهای بینالمللــی ،نظــام تولیــد
و نــوآوری نســبتاً متنــوع ،و پایــگاه گســتردهای از دانــش

اســت نیــاز بــه انجــام تجزیــه و تحلیــل هزینــه -منفعــت

و پرداخــت هزینههــای صــدور مجــوز بــرای اختراعــات

آنهــا قــادر بــه “کنتــرل بســیاری از ورودیهــای فناورانـهی

موجــود و هــم بــرای اســتانداردهایی کــه بهتازگــی تدویــن

ص  .)5درنتیجــه ،دغدغــهی اصلــی قانــون و سیاســت در

توســعهی فناوریهــای مربــوط بــه حمایــت از اســتاندارد

ثبتشــدهی ضــروری اســت (هــم بــرای اســتانداردهای
شــده اســت) .هزینههــای دولــت بــرای آزمــون ،ارزیابــی

انطبــاق و صــدور گواهینامــه نیــز بســیار زیــاد هســتند.

اگــر کشــور تصمیــم بــه تدویــن یــک اســتاندارد بگیــرد ،باید

هزینههــا و یــا مخاطراتــی ماننــد اســتفاده از اختراعــات ثبــت
نمایــد .مدیریــت ســرمایهگذاری مشــترک ثبــت اختــراع
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ی کند.
نیــز ضــروری اســت .در نهایــت ،ســازمان باید پشــتیبان 
ســایر وظایــف اجرایــی مربــوط بــه استانداردســازی شــامل

پرداخــت هزینههــای حــق عضویــت بــرای ســازمانهای
توســعهی اســتاندارد رســمی و غیررســمی و یــا هزینههــای

پشــتیبانی 56اجــرا هســتند .گاهــی اوقــات اقدامــات سیاســی
نیــاز اســت ،بــرای مثــال ،دادخواهــی و یــا البیگــری .در

مــورد دادخواهــی ،هزینههــای قانونــی در ایــاالت متحــده

میتوانــد بهراحتــی بــه صدهــا میلیــون دالر آمریــکا
برســد .امــا در چیــن ،بــا اینکــه هزینههــای دعــاوی حــق
ثبــت اختــراع در حــال افزایــش اســت ،امــا هنــوز بهطــور

قابلتوجهــی پایینتــر از ایــاالت متحــده امریــکا باقیمانــده

اســت 57.همانطــور کــه توســط ارنســت و کیــم ()2002

بیانشــده ،کشــورهای درحــال توســعه از انــواع مختلفــی از

یادگیریهــا از جملــه مهندســی معکــوس 58بهــره میبرنــد.

زمانیکــه کشــورهای درحــال توســعه بــه دنبــال افزایــش
توانمندیهــای استانداردســازی خــود هســتند ،بایــد اثــرات

الزم بــرای بــرآوردن اســتانداردها” هســتند (پــای:2013 ، 60

کشــورهای توســعهیافته ،حفاظــت از حقــوق مالکیــت فکــری
اســت و “بــاز بــودن” اســتانداردها تابعــی از حفاظــت حقــوق
مالکیــت فکــری اســت.
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شــدهی یــک شــخص حقیقــی را در یــک اســتاندارد بــرآورد

نوآوریهــای محصــول و فرآینــد کمــک میکنــد .بنابرایــن
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جدیــد تدویــن نمایــد .بــا وجــود ایــن ،پرهزینهتریــن کارهــا،

انباشــته و حقــوق مالکیــت فکــری 59هســتند کــه بــه تولیــد

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

را مــورد پذیــرش قــرار دهــد و یــا اینکــه یــک اســتاندارد

عملکــرد موفقیتآمیــز در هیئتهــای استانداردســازی

استانداردها  ،نوآوری و توسعهی اقتصادی کشورهای در حال توسعه :مفاهیم و چالش های سیاستی

جدول  1وظایف استانداردسازی
1

توسعهی فناوری برای حمایت از استاندارد

2

تحلیل هزینه -منفعت درخصوص اینکه آیا استاندارد بینالمللی موجود پذیرش و یا اینکه یک استاندارد جدید تدوین شود

3

هزینههای صدور مجوز برای اختراعات ثبت شدهی ضروری
(هم برای استانداردهای موجود و هم برای استانداردهایی که بهتازگی تدوین شده است)

4

انجام آزمون ،ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه

5

هزینههای عضویت برای سازمانهای توسعهی استاندارد رسمی و غیررسمی

6

پشتیبانی (سفر و )...

7

هزینه  /خطر استفاده از اختراع ثبت شدهی یک شخص حقیقی در استاندارد

8

مدیریت سرمایهگذاری مشترک ثبت اختراع

9

پشتیبانی پشتخط

10

قانونی (دادخواهی)

11

البیگری

برعکــس ،استانداردســازی در کشــورهای درحــال توســعه
نســبتاً جدیــد میباشــد .اکثــر کشــورهای درحــال توســعه
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کاربــران صــرف اســتاندارد ،و محصــوالت تولیــدی هســتند

کــه توســط کشــورهای توســعهیافته ایجــاد و اســتاندارد

شــدهاند .کشــورهای درحــال توســعه ،هنــوز بایــد یــاد

پیــرو چابــک ،62شــکلدهندهی مشــترک و یــا راهبــر.63
ســوارکاران آزاد بــه کســانی گفتــه میشــود کــه امــکان
توســعهی اســتانداردها و صرفهجویــی در هزینههــا را بــه

دیگــران میدهنــد؛ پیــروان چابــک ،64اســتانداردهای موجــود
را ســریعاً بدســت میآورنــد ،بهطوریکــه محصــوالت بــا

بگیرنــد کــه چگونــه عملکــرد موفقیتآمیــزی در هیئتهــای

فنــاوری اســتاندارد میتواننــد بهســرعت گســترش یابنــد؛

هنــوز یــک راه طوالنــی بــرای طــی کــردن دارنــد تــا یــک

موجــود را بــا توجــه بــه نیازهــای خــاص یــک کشــور

استانداردســازی داشــته باشــند .از همــه مهمتــر ،آنهــا

ســامانهی تولیــد و نــوآوری متنــوع و پایــگاه گســتردهای از

شــکلدهندگان مشــترک 65اســتانداردهای بینالمللــی
منطبــق میکننــد و ایــن اســتانداردهای تنظیــم شــده را

دانــش انباشــته و حقــوق مالکیــت فکــری دایــر کننــد ،کــه

در محصــوالت جــاری و آتــی اســتقرار میدهنــد؛ و رهبــران،

مشــترک اســتانداردهای بینالمللــی را بدهــد .در کشــورهای

شــدهی ضــروری خــود را در اســتانداردها ،بـهکار میگیرنــد.

بــه آنهــا امــکان توســعهی مســتقل و یــا حداقــل توســعهی

اســتانداردهای جدیــد تدویــن میکننــد و اختراعــات ثبــت

درحــال توســعه ،قوانیــن و سیاســتها بــر توســعهی

کشــورهای توســعهیافته و بنگاههــای پیشــروی آنهــا

فکــری تمرکــز دارنــد .استانداردســازی بهمثابــه یــک پلتفــرم

شــکلدهندگان مشــترک راهبردهــا هســتند ،درحالیکــه

درحــال توســعه میباشــد.

راهبردهــای استانداردســازی ســوارکار آزاد و یــا پیــرو چابــک

اقتصــادی و اشــاعهی دانــش موجــود در حقــوق مالکیــت

توانمندســاز بــرای نــوآوری و توســعهی اقتصــادی کشــورهای

بــ ه احتمــال زیــاد بهدنبــال راهبــران اســتانداردها و یــا

کشــورها و بنگاههــای درحــال توســعه ،در ابتــدا بــر

بــا توجــه بــه مجموعــه توانمندیهــای متفــاوت ،کشــورها و

تمرکــز خواهنــد کــرد .کشــورهای درحــال توســعه زمانــی به

زیــر و یــا ترکیبــی از آنهــا را انتخاب کننــد :ســوارکار آزاد،61

روی میآورنــد کــه ســطح توانمندیهایشــان باالتــر از

شــرکتها میتواننــد یکــی از راهبردهــای استانداردســازی

ســمت راهبردهــای راهبــر و یــا شــکلدهندهی مشــترک

زمانــی باشــد کــه بــرای مواجهــه بــا چالشهــای مراحــل

کســب نماینــد (ارنســت.)2013 ،

تنــوع توانمندیهــا و راهبردهــای استانداردســازی بیــان

از موفقیــت هســتند کــه استانداردســازی را بــه چالشهــای

اولیــه بهکارمیگیرنــد.

میکنــد کــه چــرا تفاوتهــای قابلمالحظــهای در
ســازماندهی و حکمروایــی فرایندهــای استانداردســازی

وجــود دارد .ایــن تفاوتهــا موجــب بــروز تمایزاتــی
در سراســر بخشهــای صنعتــی در فنــاوری ،الگوهــای
تقاضــا و پویاییهــای رقابتــی میشــود .امــا فرایندهــای

فناورانــه ،محصــوالت و ســلیقهها هســتند .فرایندهــای
استانداردســازی ویژگیهــای مختــص نهادهــای اقتصــادی
یــک کشــور ،ســطح توســعهی آن ،مــدل رشــد اقتصــادی
آن ،و همچنیــن فرهنــگ و تاریــخ آن را منعکــس میکننــد

زیــرا کشــورهای درحــال توســعه ،استانداردســازی را دنبــال

میکننــد تــا وابســتگی خــود را بــه کشــورهای توســعهیافته
(یــک هــدف منفعــل) کاهــش دهنــد و بــه رقابــت در برابــر

کشــورهای توســعهیافته (یــک هــدف تهاجمــی) بپردازنــد،
مطلوبتریــن رویکــرد بــرای استانداردســازی کشــورهای
درحــال توســعه از طریــق یادگیــری اســت .چندیــن دولــت

درحــال توســعه بــه نــوآوری بومــی بهمثابــه یــک راهنمــای
سیاســتی بــرای استانداردســازی اشــاره کردهانــد .در اصــل،

یــک پــروژهی استانداردســازی اگــر بتوانــد اثــرات یادگیــری
و توانمندیهــای استانداردســازی را بــه حداکثــر برســاند،

(کینــدل برگــر :1983 ،ص  .)383یــک مســئلهی اساســی

بهمثابــه یــک موفقیــت در کشــورهای درحــال توســعه بــه

کشــورهای درحــال توســعه وجــود دارد.

ارزیابیهــای ایســتا و ســاد ه براســاس تحلیــل هزینــه-

در مســیر توســعهی راهبــرد یــا سیاســت استانداردســازی

شــمارمیآیــد .بهمنظــور بســط و گســترش ایــن بحــث،

نظاممنــد درایــن خصــوص هســتیم کــه نظامهــای مختلــف

مدتزمــان بیشــتری دارد تــا اثرگــذار باشــد.

را باهــم مقایســه کنــد .66مطالعــات تطبیقــی موجــود روی

تجــارب در رویکردهــای استانداردســازی میتوانــد دامنــهی

شــدهاند ،و از تحــوالت توســعهای مهــم در کشــورهای

ی خاصــی از طریــق اســتانداردهای
قفلشــدگی روی فنــاور 

ایــن اســت کــه مــا هنــوز فاقــد پژوهشهــا و بررســیهای
اســتانداردهای ملــی و مســیرهای توســعهی واگــرای آنهــا

نظامهــای استانداردســازی آمریــکا ،اروپــا و ژاپــن متمرکــز
درحــال توســع ه ماننــد کــره ،هنــد ،برزیــل ،و مهمتــر از

همــه ،چیــن غافــل شــدهاند.

67

انتظــار افزایــش توانمنــدی نــوآوری را دارنــد کــه نیــاز بــه

در کشــورهای درحــال توســعه ،یادگیــری از بهتریــن
نــوآوری را گســترش دهــد و ایــن امــر ضمــن پرهیــز از
71

خارجــی معتبــر صــورت میگیرد.72یکــی از ویژگیهایــی

کــه بهطــور معمــول در فراینــد توانمندســازی در کشــورهای

 .4استانداردســازی کشــورهای درحــال توســعه بــه

درحــال توســعه دیــده میشــود ،رقابــت بــا اســتانداردها

اگــر چــه موفقیــت در استانداردســازی بــه شــرایط خاص یک

توانمنــدی پویــا در کشــورهای درحــال توســعه را کــم

بیــن کشــورهای توســعهیافته و کشــورهای درحــال توســعه
باهــم مقایســه شــود .بــرای مثــال ،عمومـاً اثباتشــده اســت

توســط صاحبــان آنهــا کــه میتوانســت نــوآوری را محــدود

ـد
ـبک جدیـ
ـک سـ
یـ

کشــور بســتگی دارد ،امــا اهــداف استانداردســازی میتوانــد

کــه در ایــاالت متحــده ،کــه اســتانداردها در وهلــهی اول

و بنگاههــای خارجــی اســت کــه اغلــب انگیــزهی ایجــاد
میکنــد .بنابرایــن ،کاهــش ثبــت راهبــردی اختراعــات

کنــد ،بایــد در یــک کشــور درحــال توســعه بهمثابــه یکــی
از معیارهــای ارزیابــی موفقیــت در استانداردســازی درنظــر

در آنجــا توســط بنگاههــای خصوصــی توســعه یافتهانــد،
موفقیــت معمــوالً بــا اســتفاده از معیارهــای تجــاری تعریــف

ایــن تعریــف گســترده از موفقیــت ،دارای پیامدهــای

منافعــی کــه نــوآوران میتواننــد از یــک فنــاوری خــاص

کنــد کــه چالشهــای رویــاروی کشــورهای درحــال توســعه

میشــود ،ماننــد ســهم بــازار ، 68بازگشــت ســرمایه 69و

گرفتــه شــود.

سیاســتی مهمــی اســت .جامع ـهی بینالمللــی بایــد اذعــان

13
استانداردها  ،نوآوری و توسعهی اقتصادی کشورهای در حال توسعه :مفاهیم و چالش های سیاستی

متأســفانه ،یــک نقطــه ضعف مهــم در ادبیات استانداردســازی

منفعــت مطلــوب نیســت ،زیــرا کشــورهای درحــال توســعه
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کننــدهی شــرایط پای ـهی جمعیــت ،منابــع ،توانمندیهــای

بزرگتــر نــوآوری و توســعهی اقتصــادی پیونــد میدهــد،

70

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

استانداردســازی نیــز در کشــورها متفاوت هســتند ،و منعکس

برعکــس ،کشــورهای درحــال توســعه بهدنبــال یــک تعریــف

قابلتوجــه هســتند و اینکــه نبایــد همیشــه از معیارهــای

ترجیــح داده میشــود کــه بــه جــای تــاش بــرای تحمیــل

درحــال توســعه و اقتصــاد صنعتــی کشــورهای توســعهیافته

فراوانــی در گزینههــای ممکــن و آزادی انتخــاب داشــته

بســیار متفــاوت ،تصــوری واهــی اســت کــه اســتدالل

بــرای توســع ه و اســتقرار اســتانداردها را بهشــدت کاهــش
میدهــد ،کــه ایــن امــر عم ـ ً
ا انتخــاب راهکارهــای درســت

یکســانی بــرای قضــاوت در مــورد عملکــرد کشــورهای

استانداردها  ،نوآوری و توسعهی اقتصادی کشورهای در حال توسعه :مفاهیم و چالش های سیاستی

اســتفاده شــود .در پرتــو نهادهــای سیاســی و اقتصــادی

کنیــم ،کشــورهای درحــال توســعه بایــد نظــام رهبــری

بــازار اســتانداردهای داوطلبان ـهی 73خــود را بــا یــک ســبک

بــه خــود بــرای توســعهی یــک نظــام اســتاندارد خواهنــد

آنچــه مؤثــر اســت و آنچــه مؤثــر نیســت ،رخ دهــد.

بــا چالشهــای جهانیشــدن و افزایــش پیچیدگــی فناورانــه
مقابلــه نمایــد.

کشــورهای درحــال توســعه ،بــه نوبــهی خــود ،از مطالعــه
و بررســی مزایــای ذاتــی ســنت عمیقــاً ریشــهدار ایــاالت

متحــده در خصــوص رویکردهــای بــازار غیرمتمرکــز بــرای
استانداردســازی بهــره میبرنــد .ایــن امــر ممکــن اســت

منجــر بــه ایجــاد راههــای جدیــد ترکیــب عناصــر یــک

نظــام داوطلبانــ ه بــه ســبک ایــاالت متحــده شــود کــه از

سال پنجم -شماره  - 2پیاپی  - 16تابستان 1394

را بــرای اولینبــار غیرممکــن میســازد .براســاس آزمــون

آمریکایــی همگــرا کننــد .کشــورهایی ماننــد کــره و چیــن

داشــت کــه میتوانــد هــم نــوآوری را توســعه دهــد و هــم

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

باشــیم .در وهلـهی اول ،افزایــش پیچیدگــی ،زمــان موجــود

و خطــا ،ممکــن اســت دوبارهکاریهــای سیاســتی بســیار و

نیــاز بــه یافتــن رویکردهــای نهــادی و قانونــی مختــص

14

“یــک راهکار بهتــر” بــرای انجــام کارهــا و از بــاال بــه پاییــن،

مجــادالت طوالنــی بــا هم ـهی ذینفعــان بهمنظــور یافتــن

دوم ،افزایــش پیچیدگــی ،پیشبینــی نتایــج احتمالــی هــر

اقــدام سیاســتی خــاص ،بهویــژه اثــرات جانبــی منفــی
غیرمنتظــره را (مبنــی براینکــه یــک تنــوع تقریب ـاً بیپایــان
وجــود دارد) دشــوار میســازد .در واقــع ،یــک تغییــر جزئــی
در یکــی از متغیرهــای سیاســتی کــه روشــی خــاص را

بــرای انطبــاق بــا یــک اســتاندارد مشــخص ارائــه میکنــد،
میتوانــد اثــرات مخــرب کام ـ ً
ا غیرمنتظــره و فراگیــر روی

بســیاری از متغیرهــای سیاســتی دیگــر و نتایــج آنها داشــته
باشــد.

طریــق ســازمانهای توســعهی اســتانداردهای مســتقل

و ســوم اینکــه ،پیشبینــی پیامدهــای کامــل تعامــات میــان

اســتانداردها ،نــوآوری ،و سیاســتهای رقابتــی محقــق

استانداردســازی غیرممکــن اســت .باتوجــه به تنــوع ذینفعان

بــرای مثــال ،ترکیبــی از بهتریــن عناصــر نظامهــای

اســتانداردهای ملــی بیشــتر بــه مناقشــات ،نحــوهی تعامــل و

کشــورهای درحــال توســعه کمــک کنــد تــا نــوآوری

و ظرافــت فنــی آن سیاســت.

و کنسرســیوم تــوأم بــا ایجــاد یــک هماهنگــی دولتــی در

میشــود.

اســتانداردهای ایــاالت متحــده و چیــن میتوانــد بــه

بومــی خــود را بــا حفــظ بازارهــای آزاد توســعه دهنــد.
مــدل چینــی آن ،یــک راهبــرد استانداردســازی و نــوآوری

جمعیــت متنوعــی از ذینفعــان داخلــی و بینالمللــی در
رقیــب در استانداردســازی ،نتایــج حاصــل از یک سیاســت در

مصالح ـ ه در آن سیاســت بســتگی دارد تــا بــه عقالییبــودن

بهطــور خالصــه ،کشــورهایی ماننــد کــره و چیــن،
امــروزه یــک میــدان آزمایــش بــرای رویکردهــای جدیــد

یکپارچــه بــا هماهنگــی دولــت اســت کــه میتوانــد بــه

استانداردســازی فراهــم میکننــد کــه بهدنبــال ترکیــب

نــوآوری یک کشــور و ایجــاد توانمندیهــای استانداردســازی

پاییــن بــه بــاال بــوده کــه تــوأم بــا یــک راهبــرد یکپارچــه،

ســرمایهگذاریهای کالن مــورد نیــاز بــرای ارتقــای نظــام
آن کمــک کنــد .درضمــن ،عناصر یک نظــام استانداردســازی

منافــع حاصــل از رویکــرد مبتنــی بــر بــازار بــا رویکــرد
در همــکاری نزدیــک بیــن صنعــت و دولــت طراحــی و

بــا هدایــت بــازار غیرمتمرکــز بــه ســبک آمریکایــی میتوانــد

اجــرا شــده اســت .بــه سیاســتگذاران و مدیــران اجرایــی

بهمنظــور مقابلــه بــا اثــرات مخــرب تغییــرات غیرمنتظــره

اروپــا و ژاپــن ،توصیــه میشــود کــه ایــن رویکردهــای

در دنیــای افزایــش پیچیدگــی و عدمقطعیــت ،همیشــه

اقتصــادی کشــورهای درحــال توســعه را بهمنظــور یادگیــری

بــه افزایــش انعطافپذیــری ابزارهــای سیاســتی و نهادهــا

بوکار یــاری رســاند.
در فنــاوری ،بازارهــا و راهبردهــای کسـ 

شــرکتها در ایــاالت متحــده ،و همچنیــن در اتحادیــهی
مرکــب نهــادی جدیــد استانداردســازی بــرای توســعهی

از آنهــا ،مطالعــه و بررســی کننــد.

 .5حقــوق مالکیــت فکــری ،استانداردســازی ،و

ت تأثیــر قــرار میدهنــد ،ثبــت
کــه فراینــد کــچآپ را تحــ 
و مســتند میکننــد .بنابرایــن ،ایــن موضــوع صحبــت کلــی

اختراعــات ثبتشــده در توســعهی اقتصــادی

و عمومــی درخصــوص تأثیــر حقــوق مالکیــت فکــری بــر

بــرای درک چالشهــای نوظهــور در اقتصــاد کشــورهای

برایــن اســاس ابتــدا بایــد بخــش موردنظــر و مرتبــط بــا

کشــورهای درحــال توســعه

توســعه را نامعقــول میســازد.

درحــال توســعه ،میتــوان مباحــث را از کارهــا و

مــورد مطالعــه تعییــن شــود (اداگیــری و همکارانــش:2010 ،

در توســعهی اقتصــادی ســوق داد (آن2009 ،؛ گلدشــتاین

کشــورهای درحــال توســعه بــا یــک معضــل اساســی مواجــه

پژوهشهــای اخیــر بــه نقــش حقــوق مالکیــت فکــری

حفاظــت از حقــوق مالکیــت فکــری یــک شــرط الزم و

ضــروری اســت ،امــا کافی نیســت .مطالعــات مــوردی مفصلی

درخصــوص تجرب ـهی تاریخــی ســابق در ایــاالت متحــدهی
آمریــکا ،کشــورهای اســکاندیناوی ،ژاپــن ،کــره و تایــوان

اســت تقلیــد و تقلــب را (بــدون رضایــت صاحــب اختــراع)

ترویــج کنــد کــه ایــن امــر منجــر بــه کاهــش انگیــزهی
توســعهی فناوریهــای پیشــرفته از طریــق صــدور مجــوز و
78

یــا ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در داخــل کشــور

79

 ،و یــا از طریــق اقدامــات نــوآوری داخلــی میشــود .در

نشــان میدهــد کــه حفاظــت از حقــوق مالکیــت فکــری

یــک کشــور در حــال توســعه ،بــرای بهرهبــرداری از دانــش

اتفــاق بیفتــد ،تنهــا میتوانــد بــه توســعهی اقتصــادی کمــک

اختــراع داده شــود ،و از ایــنرو ،یــک رژیــم ثبــت اختــراع

جــذب بنگاههــا و توســعهی زیرســاختهای نــوآوری (از

بایســتی اتخــاذ شــود (اداگیــری و همکارانــش :2010 ،ص.

اگــر بهعنــوان بخشــی از یــک راهبــرد نــوآوری چندوجهــی
کنــد و بهدنبــال تقویــت توانمندیهــای نوآورانــه و ظرفیــت

و نلســون.)2010 ، 75

ضعیفتــر کــه بــه انتشــار بیــش از خلــق اهمیــت میدهــد،
.)11

از ای ـنرو ،رژیــم حقــوق مالکیــت فکــری یــک کشــور نیــاز

رابطـهی میــان حمایــت از مالکیت فکــری و نــوآوری پیچیده

بــه تکامــل توســعهی ظرفیتهــای نوآوران ـهی بومــی خــود

بهطــور مســتقیم انگیــزهی نــوآوری را افزایــش میدهــد،

فکــری در طــول مراحــل توســعهی اقتصــادی تغییــر

اســت ،اگــر چــه کــه حفاظت قــوی از حقــوق مالکیــت فکری
امــا انگیــزهی ایجــاد نــوآوری را در بلندمــدت بــا ســرکوب

دارد .مزیتهــای نســبی رژیمهــای مختلــف حقــوق مالکیــت
مییابــد .بهطــور معمــول ،کشــورها تــاش میکننــد تــا

رونــد “یادگیــری از طریــق انجــامدادن ” 76کــم میکنــد.

رژیــم حقــوق مالکیــت فکــری خــود را در پاســخ بــه نیازهای

بســیار ضعیــف حقــوق مالکیــت فکــری ،نــوآوری را کاهــش

رژیــم حقــوق مالکیــت فکــری یــک کشــور بــه احتمــال زیــاد

ایــن بــدان معنــی اســت کــه سیاس ـتهای بســیار قــوی و

درحــال تغییــر ،اصــاح کــرده و تغییــر دهنــد .در نتیجــه،

میدهنــد ،بنابرایــن اتخــاذ یــک رویکــرد متعــادل بهتــر

بــا اقتصــاد آن همتکامــل اســت (اداگیــری و همکارانــش،

درخصــوص ارتبــاط این موضوع بــا مطالعهی استانداردســازی

بایــد گفــت کــه رژیمهــای حقــوق مالکیــت فکــری بهطــور

کشــور ضعیــف اســت ،رژیــم حقــوق مالکیــت فکــری آن هــم
نســبتاً بیکفایــت اســت .بهمحــض اینکــه ظرفیــت نوآورانــه

اندازههــای مختلــف اقتصــادی و یــا ظرفیتهــای مختلــف

مالکیــت فکــری آن نیــز بایــد بهتدریــج تقویــت شــود.

اســت (فــوروکاوا.)2010 ، 77

قابلتوجهــی در صنایــع و در سراســر کشــورهای دارای
فناورانــه ،متفــاوت اســت .مطالعــات مــوردی ،تفاوتهــای

موجــود در صنایــع را در مــورد هــر یــک

قابلمالحظــهی

از رژیمهــای حقــوق مالکیــت فکــری ،بومــی یــا غیربومــی

 :2010ص .)12 .تــا زمانیکــه ظرفیــت نوآورانــهی یــک

در ایــن کشــور شــروع بــه بهبــود میکنــد ،رژیــم حقــوق

عــاوه بــر ایــن ،یــک بعــد مهــم بینالمللــی وجــود دارد.

یافتههــای حاصــل از یــک پژوهــش عمیــق درخصــوص
اقتصــاد صــادرات -محــور در آســیا نشــان میدهــد ،باوجــود

15
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جملــه اســتانداردها) میباشــد (اداگیــری ،گوتــو ،ســونامی

بهدسـتآمده در خــارج از کشــور بایــد اولویــت بــه انگیــزهی
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بــرای یــک کــچآپ موفقیتآمیــز الزم و حیاتــی اســت.

هســتند ،یــک رژیــم حقــوق مالکیــت فکــری ضعیــف ممکن

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و اســتراوس .)2009 ،74یادگیــری فناوریهــای پیشــرفته

ص.)423.

اینکــه رژیمهــای حقــوق مالکیــت فکــری کشــورهای

خــود تحــت تمــام شــرایط ،خــوب اســت .بــرای مثــال،

رشــد اقتصــادی ،دارای اهمیــت حداقــل برابــر بــا رژیمهــای

اجتماعــی دررابطــه بــا تغییــرات جــوی ،ســامت ،یــا ایمنــی

آســیایی بــرای آنهــا موضــوع مهمــی اســت ،امــا در موضــوع
استانداردها  ،نوآوری و توسعهی اقتصادی کشورهای در حال توسعه :مفاهیم و چالش های سیاستی

حقــوق مالکیــت فکــری بازارهــای صادراتــی اصلیشــان
در ایــاالت متحــده ،اتحادیــهی اروپــا و ژاپــن بــوده اســت.

مهــم اســت ،زیــرا بنگاههــای آســیایی را وادار بــه یادگیــری

اســتفاده قــرار میگیرنــد ،موجــب ایجــاد محدودیــت در

بهمثابــه ســاحی بهمنظــور ممانعــت از رقابــت مــورد

موضوعــات قانونــی حقــوق مالکیــت فکــری و انباشــت

نــوآوری و رشــد اقتصــادی شــوند (بــرای مثــال ،لملــی،84

میکنــد.

اختراعــات ثبتشــده ،حلقــهی مفقــودهی ایــن رفتــار

 )2002ماننــد موانــع فنــی تجــارت (.)TBT

درضمــن ،رابطـهی میــان اســتانداردها ،اختراعــات ثبتشــده

ضدرقابتــی هســتند .نقــش آنهــا بــرای اســتانداردها بــا

اســت .بررســی و پژوهــش بــا دیــدگاه سیاســتی نیــاز بــه یک

شــامل فناوریهایــی هســتند کــه توســط حقــوق مالکیــت

از نــوآوری تفکیــک میکنــد.

تمایــز دقیــق میــان اســتانداردها کــه بهمثابــه یــک “کاالی

و نــوآوری ،بســیار پیچیدهتــر از ارائــهی تئــوری نــوآوری

توجــه خــاص بــه دغدغـهای اساســی دارد کــه اســتانداردها را
ازطریــق حفــظ یــک فنــاوری در مقابــل تغییــرات ،فــرض

میشــود کــه اســتانداردها موجبــات ثبــات و پایــداری
را هــم بــرای صنعــت و مشــتریان و هــم بــرای تجــارت و
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معکــوس داشــته و حتــی موجــب نوآوریهــای مخــرب

همچنیــن ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه یــک رژیــم

توانمندیهــا بهمنظــور مدیریــت حقــوق مالکیــت فکــری

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

محصــول دچــار نارســایی هســتند ،ممکــن اســت عملکــرد

شــوند .همچنیــن ممکــن اســت اســتانداردها زمانیکــه

پیچیــدهی حقــوق مالکیــت فکــری بومــی تــا چــ ه انــدازه

16

اســتانداردهایی کــه در پاســخ بــه دغدغههــای بحرانــی

افزایــش پیچیدگــی فناورانــه ،افزایــش مییابــد .اســتانداردها

فکــری محافظــت میشــوند .از دیــدگاه تئــوری ،یــک
عمومــی” (رایــگان ،کاالی جمعــی) و اختراعــات ثبتشــده

کــه بهمثابــه یــک “کاالی خصوصــی” هســتند( ،بــرای
اســتفادهی خصوصــی و منحصــر بــه فــرد توســط صاحبــان

ســرمایهگذاری بینالمللــی فراهــم میکننــد .بــا ایــن حــال،
نوآوریهــا دائمـاً ایــن ثبــات را بــا معرفــی محصــوالت جدیــد

اختراعــات ثبتشــده و اســتانداردها درحــال افزایــش

کــه شــومپیتر 80در رســالهی خــود در خصــوص تخریــب

تبدیــل ایدههــا بــه یــک کاالی عمومــی اســت ،حفاظــت از

براســاس اســتانداردهای جدیــد ازبیــن میبرنــد ،همانگونــه

خــاق بیــان میکنــد ( :1950ص  .)84 ،83بادیــدگاه

اختــراع) ،وجــود دارد. 85امــا درواقعیــت ،چالشهــای میــان

هســتند ،درحالیکــه استانداردســازی فنــی بــه معنــی
اختــراع ،آنهــا را تبدیــل بــه یــک کاالی خصوصــی میکنــد

مثبــت ،شــکی نیســت کــه اســتانداردها میتواننــد بهمثابــه

(ادارهی ثبــت اختراعــات اروپــا :2007 ،86ص .)93

هیــچ ارتبــاط خــودکاری درایــن خصــوص وجــود نــدارد ،امــا

مبتنــی بــر فنــاوری شدهاســت ،کلیــد موفقیــت رقابتــی،

یــک توانمندســاز اصلــی بــرای نــوآوری باشــند .بهطــور حتــم
اســتانداردها میتواننــد رشــد اقتصــادی را از طریــق کاهــش

همزمــان بــا اینکــه جهانیســازی موجــب افزایــش رقابــت
مجموع ـ های گســترده از “اختراعــات ثبتشــدهی ضــروری”

هزینههــای مبادلــه و دســتیابی بــه صرفههــای مقیــاس از

اســت ،کــه بــرای تولیــد هــر محصولــی کــه مشــخصههای

82

هــر یــک از اســتانداردهای اصلــی تعاملپذیــری در صنعــت

طریــق تعویضپذیــری و تبادلپذیــری 81افزایــش دهنــد

(کیندلبرگــر .)1983 ،تئــوری استانداردســازی اقتصــادی

تعریــف شــده در اســتاندارد دارد ،ضروری هســتند 87.در واقع،

نشــانداده اســت کــه اســتانداردها بــر تحقیــق و توســعه،

فنــاوری اطالعــات بهوســیلهی دارنــدگان چنــد اختــراع

تأثیــر میگذارنــد و درنتیجــه یــک اثــر چشــمگیر تجمعــی

میشــود .بــا افزایــش پیچیدگــی فناوریهــا ،تجمــع

 :2000ص .)587

بــرای اســتاندارد جــیاسام (بــرای ســامانههای ارتبــاط از

تولیــد و مراحــل نفــوذ در بــازار یــک فعالیــت اقتصــادی

بــر نــوآوری ،بهــرهوری و ســاختار بــازار دارنــد (تاســی،83
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه استانداردســازی بــه خــودی

کــه ســبب ایجــاد انبوهــی از اختراعــات هســتند ،محافظــت
اختراعــات ثبتشــده ،بیشــتر میشــود .بهعنــوان مثــال،
راه دور تلفنهمــراه نســل دوم) ،دارنــدگان حــق اختــراع

مربوطــه مدعــی  140اختــراع ثبــت شــدهی ضــروری شــدند

برخــی از صنایــع ،ماننــد بخش فنــاوری اطالعــات و ارتباطات

بــرای اســتانداردهای تلفــن همــراه نســل ســوم ،تعــداد

ایجــاد محصــوالت و یــا خدمــات ســازگار بــا یکدیگــر

(بکــرز ،دایاســترز و ورسپاگــن.)2002 ،88

میپــردازد کــه در آن اســتانداردهای تعاملپذیــری بــرای

اختراعــات ثبتشــدهی ضــروری بهطــور قابلتوجهــی

بهمنظــور بــ ه حداکثــر رســاندن مزایــای اثــرات خارجــی

ســه اســتاندارد  3Gدرحــال رقابــت) توســط بیــش از 2000

در مقابــل همــه “96کــه توســط انــدی گــرو 97در اینتــل

افزایــش یافتهاســت .بــرای مثــال( W-CDMA ،یکــی از

شــبکه موردنیــاز هســتند .ظهــور یــک مــدل رقابتــی “یکــی

دارنــدهی حــق اختــراع کــه شــامل بیــش از  6000اختــراع

تبییــن شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه شــرکتها نیــاز

محافظــت میشــود (دیــوی .)2006 ،89درضمــن ،تعــدادی از

و دامنــهی کاری بــا انعطافپذیــری و ســرعت رســیدن بــه

ثبتشــدهی فــردی از  50شــرکت و کنسرســیوم اســت،

واحــد بهصــورت تصاعــدی رشــد کــرده اســت .در

قــادر بــه پیشــرفت هســتند کــه در ارائــهی محصــوالت

توســط دوازده ســازمان استانداردســازی ،بــرای دوربیــن،

عمــل میکننــد .بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه یــک

تلفنهــای هوشــمند امــروزی صدهــا اســتاندارد تدوینشــده

ویدئــو ،مرورگــر وب ،رایانههــای جیبــی ،وایفــای ،بلوتــوث،

جدیــد بــه بازارهــای مرتبــط پیشتــر از رقبایشــان ،موفــق

بنــگاه بتوانــد توانمندیهــای تخصصــی خــود را ســریعتر

لینوکــس ،یواسبــی ،90و غیــره بــا هــم ترکیــب میشــوند.

و بــا هزینــهی کمتــر از رقبایــش ارائــه دهــد (کــوگات و

اختــراع تبدیــل شــدهاند .در ســال  ،2010نزدیــک بــه 8000

موجــود بــرای کنتــرل اســتانداردهای باز بــا محتــوای الزامات

درنتیجــه ،تلفنهــای هوشــمند ب ـ ه آخریــن نبــردگاه ثبــت
اختــراع ثبتشــدهی ارائهشــده توســط  41شــرکت فقــط

بــرای توانمندیهــای ارتباطاتــی بیســیم  3Gازیــک تلفــن

معمــاری و واســط “99بســتگی دارد (ارنســت 2002 ،الــف).

جــای تعجــب نیســت کــه ،در چنیــن شــرایطی ،همانگونــه

کــه جــان آلیــس
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بیــان میکنــد ،بنگاههــا ممکــن اســت

اســتفاده از “اختراعــات ثبتشــدهی ضــروری” بهمثابــه

وسوســه شــوند تــا بهدنبــال کســب ســود از طریــق تبانــی

ممانعــت از فرایندهــای استانداردســازی ،در ادبیــات موضــوع

نوآوریهــا بــه نتیجــه میرســند ،ممکــن اســت هزینههــا

یــک ســاح راهبــردی بــرای پیشــگیری از تأخیــر و یــا

بهجــای نوآوریهــای فناورانــه باشــند .و هنگامــی کــه

بهخوبــی بیــان شدهاســت.92این حالــت زمانــی پیــش

بــاال باشــند (آلیــس :2009 ،ص.)3

ن کار را از
بهاصطــاح “رهبــری پلتفــرم” هســتند و ایــ 

رزرو فیالدلفیــا ،101دســتیابی بــه توافقهــای عادالنــه و

میدهند.93درحالیکــه اســتانداردهای «بــاز» بــرای مســدود

شــرکایی کــه خــود صاحــب اختــراع ثبــت شــده درخصــوص

میآیــد کــه رهبــران بــازار فعلــی بهدنبــال راهبردهــای

طریــق اســتانداردهای بــاز اختصاصــی و غیررســمی انجــام

کــردن راه رقبــا و تــازهواردان بــه بــازار طراحــی شــدهاند.

طبــق یــک پژوهــش اخیــر توســط بانــک فــدرال
غیرتبعیضآمیــز باوجــود “پتانســیل رفتــار فرصتطلبان ـهی
یــک فنــاوری در اســتاندارد هســتند ،بهمراتــب دشــوارتر

دو مطالعـهی بســیار اثربخــش درخصــوص اعطــای لیســانس

اســت .ریســکی کــه در ایــن خصــوص وجــود دارد ،این اســت

خصوصــی ،مســائل و مشــکالت ناشــی از دســتیابی بــه

کافــی قــوی ،افــراد در شــبکه ممکــن اســت بهمنظــور

و شــفافکردن عملکــرد ســازمانهای تنظیــم اســتاندارد
توافقــات عادالنــه و غیرتبعیضآمیــز معقــول 94را در ایــن

کــه بــدون شــفافیت مناســب و منافــع متقابــل و بهقــدر
اســتقرار یــک اســتاندارد مشــخص کــه بــرای پیادهســازی

ســازمانها ثبــت و مســتند کردهاســت تــا اثــرات منفــی

آن مانعتراشــی شــده اســت ،ســرمایهگذاریهای بــزرگ

.95)2002

بنــگاه بــا ممانعــت از دسترســی بــه یــک قطع ـهی کلیــدی

ثبــت راهبــردی اختراعــات را کاهــش دهــد (لملــی،2007 ،

ایــن پژوهــش بــه چالشهــای بهخصــوص دشــوار بــرای

انجــام دهنــد .ایــن کار میتوانــد فقــط از طریــق تهدیــد
از فنــاوری موردنظــر صــورت گیــرد (هانــت ،ســیموجوکی ،و
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استانداردها  ،نوآوری و توسعهی اقتصادی کشورهای در حال توسعه :مفاهیم و چالش های سیاستی

هوشــمند نوعــی بــهکار گرفتــه میشــوند .91

زنــدر .)1993 ،98از ایـنرو ،موفقیــت در رقابــت بــه “ظرفیــت
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بــازار دارنــد (گــراو .)1996 ،فقــط آن دســته از شــرکتها

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اســتانداردهای مــورد نیــاز بــرای یــک دســتگاه تلفنهمــراه

بــه برقــراری تــوازن در ترکیــب میــان صرفههــای بهمقیــاس

تاکالــو .”)2007 ،102ایــن پژوهــش اســتدالل میکنــد کــه در
کل احتمــاالً برخــی از توافقهــا حاصــل خواهــد شــد ،امــا در
شــرایطی بهمراتــب بدتــر از زمانــی کــه در ابتــدا شــرکا انتظار
استانداردها  ،نوآوری و توسعهی اقتصادی کشورهای در حال توسعه :مفاهیم و چالش های سیاستی

آن را داشــتند .در واقــع ،خطــر چنیــن پیامــدی ممکن اســت

بنگاههــا را از پذیــرش یــک اســتاندارد و یــا حتــی شــرکت
در فراینــد تنظیــم اســتاندارد دلســرد کنــد .در مــوارد دیگــر،
آگاهــی از مسدودشــدن یــک حــق ثبــت اختــراع ،ممکــن

اســت منجــر بــه پذیــرش اســتانداردی شــود کــه باوجــود

 .6نتیجهگیری و پیامدهای سیاستی

ایــن مقالــه در پــی بررســی چگونگــی ارتبــاط و تعامــل

اســتانداردها و نــوآوری در کشــورهایی اســت کــه از تولیــد

صنعتــی و نــوآوری عقــب ماندهانــد .ایــن کشــورها بهدنبــال

همــکاران :2007 ،103ص.)3

شــروع بــه ایجــاد نظامهــا و راهبردهــای نــوآوری و

اتحادیــهی اروپــا و ژاپــن هســتند ،درحالیکــه بهتازگــی
اســتانداردهای خــود کردهانــد.

بــرای دســتیابی بــه منافــع حاصــل از اســتانداردهای صنعتی

پیــام اصلــی ایــن مقالــه ایــن اســت کــه اقتصــاد کشــورهای

متحولکــرد ه و ایــن امــر موجــب ایجــاد پیامدهــای بالقــوهی

چالشهایــی در سیاســتهای استانداردســازی و نــوآوری
خــود مواجــه اســت کــه کامــ ً
ا بهطــور قابــل مالحظــهای

غیررســمی ،پویاییهــای نظــام اســتانداردهای بینالمللــی را
بهشــدت منفــی بــرای ارتقــای اقتصــادی کشــورهای درحــال
توســعه شــده اســت .در چارچــوب ســازمان تجــارت جهانــی

درخصــوص موافقتنامههــایTRIPS104

(جنبههــای

مرتبــط بــا تجــارت حقــوق مالکیــت معنــوی) و TBT 105

(موانــع فنــی تجــارت) ،فقــط تعــداد معــدودی راهکار بــرای
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توســعهی اقتصــادی کشــورهای درحــال توســعه دارد.

اینکــه ریســک کمتــری بــرای شــرکا ایجــاد میکنــد بــه

بهطــور خالصــه ،اســتفاده از “ثبــت راهبــردی اختــراع”

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــا جلوگیــری از اشــاعهی نــوآوری و دانــش ،ایــن نــوع “ثبــت
راهبــردی اختــراع” بــه احتمــال زیــاد اثــر کامـ ً
ا منفــی بــر

دســتیابی بــه ســطوح بهــرهوری و درآمــد ایــاالت متحــده،

لحــاظ فناورانــه در درجـهی پایینتــری قــرار دارد” (هانــت و
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میکننــد (پــای :2013 ،ص ”.)5

درحــال توســعه ماننــد کــره و چیــن بــا فرصتهــا و

از فرصتهــا و چالشهــای پیــشروی اقتصادهــای
توســعهیافتهی امــروزی تفــاوت دارد .معمــوالً کشــورهای
درحــال توســعه اســتانداردها را مــورد پذیــرش قــرار
میدهنــد ،و یــک راه طوالنــی در مســیر تالشهــای خــود

مقابلــه بــا تنــش و کشــمکش اساســی میــان اختراعــات

بهمنظــور توســعهی مســتقل و یــا توســعهی مشــترک

هســتند.

توســعه نیــز بهطــور معمــول نســبت بــه تأثیــر راهبردهــای

ثبتشــده و اســتانداردهای فنــی ،موجــود و در دســترس

اســتانداردهای بینالمللــی دارنــد .کشــورهای درحــال

ایــن امــر ،دارنــدگان حــق ثبــت اختــراع را قــادر میســازد

“ثبــت راهبــردی اختــراع” آســیبپذیرتر هســتند کــه

اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی مشــارکت کننــد.

منافــع حاصــل از کنتــرل اســتانداردهای صنعتــی غیررســمی

پنهانکــردن اختــراع ،بهخطــر انداختــن حقاالمتیــاز،

بهعــاوه ،کشــورهای درحــال توســعه از اقتصادهــای

صــدور مجــوز و تخلــف از قراردادهــای ( FRANDعادالنــه،

راهبردهــای استانداردســازی خــود عقب میماننــد ،و از اینرو

تــا در رفتــار ضدرقابتــی موجــود در ســازمانهای توســعهی

ســاحهای در اختیــار آنهــا شــامل منــع ثبــت اختــراع،

کمکهــای بازدارنــدهی راهبــردی ،امتنــاع یکجانبــه بــرای

دارنــدگان بــزرگ حــق ثبــت اختــراع بهمنظــور کســب
از آنهــا اســتفاده میکننــد.

توســعهیافته در پیچیدگــی و هوشــمندی توانمندیهــا و

معقــول و غیرتبعیضآمیــز) اســت .بهطــور خالصــه،

بــه احتمــال زیــاد بــا هزینههــای باالتــر بــرای توســعه و

را افزایــش دهنــد “تــا زمانیکــه خواســتار حقامتیــاز

جهانیســازی همهجانبــه و تغییــرات فنــی ســریع و مخــرب

ثبــت شــده اســت .بنابرایــن ،اســتانداردها ،قــدرت بــازاری

چالشهــای جدیــدی را بــرای استانداردســازی ایجــاد

دارنــدگان حقثبتاختــراع میتواننــد قــدرت بــازار خــود

غیرمنطقــی بــرای اختراعاتــی هســتند کــه در اســتانداردها
بــه مراتــب فراتــر از قــدرت تحریــم و آزادی قــراردادی کــه

از طریــق قانــون ثبــت اختــراع ایجــاد میشــود ،فراهــم

انتشــار اســتانداردهای اثربخــش مواجــه میشــوند .درضمــن،
(ماننــد پیچیدگــی فزاینــدهی شــبکههای دیجیتــال)
میکننــد .هیــچ شــرکت کــرهای و یــا چینــی نمیتوانــد

در تجــارت بینالمللــی بــدون تســلط بــر اســتانداردهای

تعاملپذیــری موفــق شــود چــرا کــه ایــن اســتانداردها بــرای

درحــال توســعه از مطالعــه و بررســی مزایــای ذاتــی و عمیقـاً

نظامهــای پراکنــده در جهــان ،ســازمانها ،برنامههــای

مبتنــی بــر بــازار غیرمتمرکــز بــرای استانداردســازی بهــره

اقتصــادی استانداردســازی را افزایــش داده اســت ،بهویــژه

ترکیــب عناصــر یــک نظــام داوطلبانــه بــه ســبک ایــاالت

انتقــال و ارائـهی دادههــای مفیــد و اطالعات دیگر در سراســر
کاربــردی و یــا اجــزا ،ضــروری هســتند .ایــن فراینــد ،اهمیت

ریشـهدار در ســنت ایــاالت متحــده در خصــوص رویکردهــای
میبرنــد (ارنســت .)2013 ،توســعهی روشهــای جدیــد

بــرای کشــورهای درحــال توســعه ماننــد چیــن و کــره ،کــه
عمیقــاً بــا تجــارت بینالمللــی و شــبکههای مشــترک

اســتانداردها و کنسرســیوم بــا هماهنگــی دولــت در خصــوص

درضمــن ،نهادهای مختلــف و توانمندیهای استانداردســازی

اصلــی اســت.

جهانــی تولیــد و نــوآوری ،پیونــد خوردهانــد.

متحــده از طریــق ســازمانهای مســتقل توســعهی
سیاســتهای استانداردســازی ،نــوآوری و رقابــت ،چالــش

خــود را همــراه بــا حفــظ بازارهــای آزاد توســعه دهنــد.

توســعه نباشــند .ارزیابــی ایســتا درخصــوص انطبــاق نهادهــا

و هماهنــگ بــا دولــت میتوانــد بــه ســرمایهگذاریهای

و توســعهی اقتصــادی و فناورانــهی کشــورهای درحــال
و راهبردهــای استانداردســازی در کشــورهای درحــال توســعه

بــا اســتفاده از رویکردهــای موجــود بهمنظــور مدیریــت
حقــوق مالکیــت فکــری در اســتانداردها ،موجــب نارســایی

در هدایــت و راهنمایــی سیاس ـتگذاران میشــود .هنگامــی

مــدل چینــی راهبــرد استانداردســازی و نــوآوری یکپارچــه

کالن موردنیــاز بــرای ارتقــای نظــام نــوآوری یــک کشــور

و توانمندیهــای استانداردســازی آن کمــک کنــد.
درضمــن ،عناصــر یــک نظــام استانداردســازی مبتنــی بــر

بــازار غیرمتمرکــز بــه ســبک ایــاالت متحــده میتواننــد

میــان کشــورهای درحــال توســعه و توســعهیافته افزایــش

فنــاوری ،بازارهــا و راهبردهــای کســبوکار کمــک کننــد.

بهمنظــور مقابلــه بــا اثــرات مخــرب تغییــرات غیرمنتظــره در

مییابــد .کشــورهای توســعهیافته و بنگاههــای آنهــا

در جهــان افزایــش پیچیدگــی و عدمقطعیــت ،همیشــه

را بــرای کشــورهای درحــال توســعه ســختتر میکنــد تــا

“یــک راهکار بهتــر” بــرای انجــام کارهــا از بــاال بــه پاییــن،

موفــق بــه ثبــت اختراعــات میشــوند کــه ایــن امــر شــرایط

بتواننــد وابســتگی فنــی خــود را بــه کشــورهای توســعهیافته
کاهــش دهنــد و درنهایــت بتواننــد عقبماندگیشــان

را جبــران نماینــد .106از ایــنرو ،استانداردســازی بهمثابــه
جایگزینــی بــرای ثبــت اختراعــات اســت ،امــا هنــوز هــم

کشــورهای درحــال توســعه در زمینــهی استانداردســازی،

نوپــا و تــازهکار هســتند .ایــن مقالــه نشــان میدهــد کــه

ترجیــح داده میشــود کــه بهجــای تــاش بــرای تحمیــل

فراوانــی در گزینههــای ممکــن و آزادی انتخــاب داشــته
باشــیم (جــوردان و کوینیــس .)2014 ،اول ،افزایــش
پیچیدگــی ،زمــان دردســترس بــرای توســعهی اســتانداردها

و اســتقرار آنهــا را بهشــدت کاهــش میدهــد ،کــه ایــن

امــر دســتیابی بــه راهکارهــای درســت را بــرای اولیــن بــار

غیرممکــن میکنــد .براســاس آزمــون و خطــا ،ممکــن اســت

استانداردســازی در کشــورهای درحــال توســعه ،اساســاً

دوبارهکاریهــای سیاســتی بســیار و مجــادالت طوالنــی بــا

یادگیــری اســت .همچنیــن روشهایــی بــرای ســنجش

آنچــه مؤثــر نیســت ،رخ دهــد.

مبتنــی بــر انگیــزهی تقویــت ظرفیــت جــذب از طریــق
موفقیــت و یــا شکســت رویکردهــای استانداردســازی در

کشــورهای درحــال توســعه پیشــنهاد شــده اســت.

ایــن مقالــه ،پیامدهــای سیاســتی مهمــی دارد .کشــورهای

همــهی ذینفعــان بهمنظــور یافتــن آنچــه مؤثــر اســت و
دوم ،افزایــش پیچیدگــی ،پیشبینــی پیامدهــای احتمالــی
هــر اقــدام سیاســتی خــاص ،بهویــژه اثــرات جانبــی منفــی
غیرمنتظــره را (ماننــد اینکــه تنوعــی تقریبـاً بیپایــان وجــود
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کــه فنــاوری پیچیدهتــر و وابســتگی اجــزای آن بههــم

بــه افزایــش انعطافپذیــری ابزارهــا و نهادهــای سیاســتی

بیشــتر میشــود ،خــاء موجــود در توانمنــدی نــوآوری
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کــه بــرای اقتصادهــای توســعهیافته مناســب هســتند
ممکــن اســت لزومــاً گزینــهی بهینــهای بــرای شــکوفایی

کشــورهای درحــال توســعه کمــک کنــد تــا نــوآوری بومــی

داللــت دارد کــه سیاســتهای استانداردســازی و نــوآوری

اســتانداردهای ایــاالت متحــده و چیــن میتوانــد بــه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ضعیفتــر در کشــورهای درحــال توســعه بــر ایــن مفهــوم

بــرای مثــال ،ترکیبــی از بهتریــن عناصــر نظامهــای

دارد) ســخت و دشــوار میســازد .درواقــع ،تغییــری جزئــی در یــک متغیــر سیاســتی کــه یــک روش خــاص را بــرای دســتیابی
بــه یــک اســتاندارد خــاص توصیــف میکنــد ،میتوانــد اثــرات مخــرب کام ـ ً
ا غیرمنتظــره و فراگیــر بــر بســیاری از متغیرهــا و

نتایــج سیاســتی دیگــر داشــته باشــد.
استانداردها  ،نوآوری و توسعهی اقتصادی کشورهای در حال توسعه :مفاهیم و چالش های سیاستی

و ســوم اینکــه ،پیشبینــی پیامدهــای کامل تعامــات میان جمعیــت متنوعی از ذینفعــان داخلــی و بینالمللی در استانداردســازی

غیرممکــن اســت .باتوجــه بــه تنــوع ذینفعــان رقیــب در استانداردســازی ،نتایــج حاصــل از یــک سیاســت در اســتانداردهای ملــی

بیشــتر بــه مناقشــات ،نحــوهی تعامــل و مصالحـ ه در آن سیاســت بســتگی دارد تــا بــه عقالییبــودن و ظرافــت فنــی آن سیاســت.

درنتیجــه ،کشــورهایی ماننــد کــره و چیــن ،امــروزه یــک میــدان آزمایــش بــرای رویکردهــای جدیــد استانداردســازی فراهــم

میکننــد کــه بهدنبــال ترکیــب منافــع حاصــل از رویکــرد مبتنــی بــر بــازار بــا رویکــرد پاییــن بــه بــاال بــوده کــه تــوأم بــا
یــک راهبــرد یکپارچــه ،در همــکاری نزدیــک بیــن صنعــت و دولــت طراحــی و اجــرا شــده اســت .ایــن رویکردهــای جدیــد بــرای

استانداردســازی نیــز ممکــن اســت بــر مناقشــات موجــود درخصــوص توافقنامههــای تجــارت بینالمللــی تأثیــر بگذارنــد .ایــن
موضــوع بهویــژه در مــورد آســیا صــدق میکنــد چــرا کــه اقدامــات مبتنــی بــر اصــول ایــاالت متحــده بهمنظــور انعقــاد یــک
توافقنام ـهی تجــاری مشــارکتی در سرتاســر اقیانــوس آرام درحــال رقابــت بــا یــک همــکاری اقتصــادی جامــع منطق ـهای بــا

پشــتیبانی کشــور چیــن اســت ( )RCEPو  ،CJKیعنــی مذاکــرات میــان چیــن ،ژاپــن و کــره کــه یکپارچگــی تجــاری بیــن ایــن
ت میکنــد.
ســه کشــور در آســیای شــمال شــرقی را تقوی ـ 

بهطــور خالصــه ،بــه سیاس ـتگذاران و مدیــران اجرایــی شــرکتها در ایــاالت متحــده و همچنیــن در اتحادی ـهی اروپــا و ژاپــن،
توصیــه میشــود کــه ایــن رویکردهــای مرکــب نهــادی جدیــد استانداردســازی بــرای توســعهی اقتصــادی کشــورهای درحــال
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 .14اســتانداردها خــط ســير نــوآوري را در تمــام صنايــع شــکل ميدهنــد .امــا اســتانداردها در صنايــع فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات از اهميــت ويــژهاي برخــوردار هســتند،
بهويــژه در رابطــه بــا نــوآوري ،اختراعــات و ســاير مســائل حقــوق مالکيــت فکــري .بنابرايــن ايــن مقالــه بهطــور عمــده بــه اســتانداردها و استانداردســازي در صنايــع فنــاوري
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 .18در خصــوص گســترش شــبکههای جهانــی تولیــد ( )GPNSو شــبکههای
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نــوآوری جهانــی از طریــق بخشبنــدی ،بــه مقالــهی ارنســت ( )1997رجــوع

42. Sheremata

کنیــد .از جــزء بــه جهانیســازی نظاممنــد .شــبکههای بینالمللــی تولیــد در

43. Moving Target

صنعــت الکترونیــک .گــزارش تهیــه شــده بــرای بنیــاد اســلوان ،منتشــر شــده بــه

)44. Central Processing Units (CPUs

طــور مشــترک بــا عنــوان پــروژه جهانیســازی صنعــت ذخیرهســازی دادههــای

 45دیویــد بالتــو ،یــک وکیــل ســابق مخالــف تشــکيل (تراســت) يــا اتحاديههــاى

گــزارش  .97-02دانشــکده تحصیــات تکمیلــی روابــط بینالملــل و مطالعــات

بــزرگ صنايــع در کمیســیون تجــارت فــدرال ،نقــل شــده در توافــق اینتــل در

اقیانــوس ســاکن (آرام) ،دانشــگاه کالیفرنیــا در ســاندیگو ،و میزگــرد برکلــی در

رســیدگی بــه ســوء اســتفاده بــازار ،فایننشــال تایمــز 21 ،ژوئیــه.15 ،2010 ،

برونســپاری نــوآوری :علــل ریشــهای افزایــش و الزامــات سیاســتگذاری آســیا

47. Schumpeter

اســت .فصــل  :3در پاالســیوس ،جــووان .شــرکتهای چندملیتــی و اقتصــاد

48. Static

شــبکه درحــال ظهــور در حاشــیه اقیانــوس آرام .لنــدن :راتلــج ،چــاپ مشــترک

49. Russell

بــا کنفرانــس توســعه و تجــارت در اقیانــوس آرام ( ،)PAFTADلنــدن :راتلــج.

50. Khanna & Palepu

19. Catch up

51. Kwak, Lee, & Fomin

)20. National Institute of Standards and Technology (NIST

52. Wang, Wang, & Hill

21. Function

53. Kwak, Lee, & Chung

22. Performance

54. Corporate

23. Interoperability

55. Patent pool management

 .24بــرای مطالعــهی بیشــتر در خصــوص تحلیــل اخیــر اســتانداردهای

56. logistics costs

تعاملپذیــری ،بــه پالفــری و گاســر )2012(.تعاملپذیــری .پیمانهــا و

 . 57محــدودهی قضــاوت عالــی از  30میلیــون  RMBتــا  157میلیــون .RMB

مخاطــرات ناشــی از ســامانههای بههــم پیوســته .نیویــورک :کتابهــای پایــه

مــوارد قضــاوت عالــی شــامل اعتــراض بنگاههــای داخلــی علیــه بنگاههــای

رجــوع شــود.

خارجــی ،بــا فقــط اعتــراض یــک بنــگاه خارجــی علیــه یــک بنــگاه داخلــی.
25. Proprietary
26. Open

(مصاحبــه بــا ژانــگ یــان ،مشــاور ارشــد حقــوق مالکیــت بینالمللــی 8 ،آوریــل،
.)2010

27. De facto

58. Reverse Engineering

28. De jure

)59. Intellectual property rights (IPR

29. Steinfield

60. Pai

30. Wigand

 .61منبــع :ارنســت ( )2013مصاحبــه بــا کارشناســان اســتانداردهای معتبــر در

31. Markus

ایــاالت متحــده ،اتحادیــه اروپــا و چیــن.

32. Minton

62. Free rider

33. Alderman

63. Fast follower

34. Adam Smith

64. Co-shaper

35. Charles Kindleberger
36. Grewal

Leader .65
 . 66البتــه بســیاری از پایگاههــای دادهی تخصصــی بــرای مهندســان وجــود

21
استانداردها  ،نوآوری و توسعهی اقتصادی کشورهای در حال توسعه :مفاهیم و چالش های سیاستی

خصــوص اقتصــاد بینالمللــی ،دانشــگاه کالیفرنیــا در برکلــی؛ و ارنســت (.)2007

46. Creative Destruction

سال پنجم -شماره  - 2پیاپی  - 16تابستان 1394

16. Interface Standard

39. Katz & Shapiro

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

15. Gasser & Palfrey

38. Network Externalities

دارد کــه کــه اســتانداردهای فنــی را بــرای فناوریهــای خــاص ارائــه میدهنــد.

اگــر تمایلــی بــه پرداخــت هزینــه بــرای آنهــا وجــود نــدارد)” (بامــول و بالینــدر،

امــا پژوهشهــای بســیار کمــی وجــود دارد کــه ترتیبــات و راهبردهــای نهــادی

.)617 :1991

استانداردها  ،نوآوری و توسعهی اقتصادی کشورهای در حال توسعه :مفاهیم و چالش های سیاستی

را باهــم مقایســه کننــد کــه نظامهــای مختلــف اســتانداردهای ملــی را شــکل

86. European Patent Office

میدهنــد.

 .87اختراعــات ثبــت شــده بــرای اســتانداردها “ضــروری” هســتند هنگامیکــه

 . 67یــک مثــال در خصــوص ایــن دیــدگاه منســوخ نقشـهی جهانــی نظامهــای

مطابقــت آنهــا بــا اســتاندارد بــدون نقــض حــق مالکیــت معنــوی آن ،غیرممکــن

اســتانداردهای ملــی میتوانــد در پژوهــش ماتلــی و بیــوث ( )2003یافــت شــود.

اســت.

بــا ایــن حــال بــه پژوهــش لــی و هــو ( )2012رجــوع کنیــد ،و یــک پــروژهی

88. Bekkers, Duysters, & Verspagen

جدیــد توســط آکادمــی ملــی علــوم کــه بهدنبــال مقایسـهی نظامهــای مختلــف

89. Davey

ملــی مدیریــت مالکیــت فکــری در ســازمانهای توســعهی اســتاندارد اســت.
()http://sites.nationalacademies.org/PGA/step/IPManagement/index.htm

68. Market Share

سال پنجم -شماره  - 2پیاپی  - 16تابستان 1394

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
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90. USB
 .91منبــع ایــن خبــر از یــک مصاحبــه محرمانــه بــا یــک شــرکت تلفــن
هوشــمند اســت.

69. Return On Investment

 .92بــه مقالـهی اولیـهی لملــی و شــاپیرو ( )2007رجــوع کنیــد .بهمنظــور تجزیه

 .70تعریــف زیــر از موفقیــت ،توجــه را بــه ســمت پژوهــش ارنســت ()2011

و تحلیــل مفاهیــم بــرای ســازمانهای توســعهی اســتاندارد و سیاســتگذاران،

جلــب میکنــد.

بــه ویــس و اســپرینگ ( )2000رجــوع کنیــد.
71. Lock-in

 .93هــدف اصلــی از راهبردهــای “رهبــری پلتفــرم” تغييــر نســبت قــدرت رهبران

 .72برایــان آرتــور ( )1989تجزیــه و تحلیــل کالســیک در خصوص“قفــل شــدگی

صنعــت موجــود در بــازار بــه کنتــرل نوآوریهــای معمــاری نظاممنــد اســت.

روی فنــاوری” .او نشــان میدهــد کــه اقتصــاد ،در طــول زمــان ،میتوانــد

بــرای مثــال ،اینتــل تــاش کردهاســت تــا کنتــرل خــود را بــر ریزپردازن دههــا

توســط وقایــع تاریخــی تصادفــی روی یــک مســیرفناورانه قفــل شــود و ایــن

بــا خلــق طرحهــای معمــاری پذیرفتــه شــد ه بهطــور عمــده گســترش دهــد

اتفــاق لزومــا کارآمــد نیســت و نــه امکانپذیــر اســت کــه از طریــق دانــش

کــه الزامــات پــردازش ســامانههای الکترونیکــی و درنتیجــه ،بــازار را بــرای

معمــول تابــع عرضــه و تقاضــا پیشبینــی شــود و همینطــور تغییــر آن

ریزپردازندههــای اینتــل افزایــش میدهنــد (گاور و هندرســون.)2007 ،

بهوســیله سیاســتهای مالــی یارانــهای آســان نیســت.

)94. Fair and Reasonable Non-Discriminatory (FRAND

73. System Of Voluntary Standards

 .95همچنیــن بــه تحقیــق نظاممنــد اخیــر توســط جــورج کنتــرراس رجــوع

74. An, 2009; Goldstein & Straus

کنیــد کــه یــک رویکــرد جایگزیــن بــا تمرکــز بــر روی اصــاح ســازمانهای

75. Odagiri, Goto, Sunami, & Nelson

تنظیــم اســتاندارد ارائــه میدهــد (کنتــرراس.)2012 ،

76. Learning by doing

96. winner-takes-all

77. Furukawa

97. Andy Grove

78. Licensing

98. Kogut & Zander

79. Inward FDI

99. Architectural and Interface Standards

80. Schumpeter

100. John Alic

81. Interchangeability

101. Federal Reserve Bank of Philadelphia

82. Economic Standardization Theory

102. Hunt, Simojoki, & Takalo

83. Tassey

103. Hunt et al

84. Lemley

104. Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights

 .85اقتصاددانهــا معمــوالً “کاالهــای عمومــی” را بــا دو کیفیــت تعریــف

105. Technical Barriers to Trade

میکننــد“ :غیرقابــل رقابــت در مصــرف (بــرای مثــال ،آنهــا توســط یــک

106. Catch up

مصرفکننــدهی دیگــر مصــرف نمیشــوند) و غیرقابــل اســتثنا (یعنــی بهطــور
کلــی حــذف مــردم از مزایــا و ســود آن دشــوار و یــا غیرممکــن اســت ،حتــی

