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ایــن مقالــه بــه بررســی عناصــر اصلــی نــوآوری و فعالیتهــای کلیــدی آنهــا در محیــط استانداردســازی میپــردازد .در ایــن راســتا ،مــوردکاوی

نــوآوری در تدویــن اســتانداردها و تعلیــم شــرکتهای فناوریمحــور چیــن بــه هنــگام تخصیــص مناســب منابــع بــه نــوآوری و برداشــتن گامهــای فعــال
در توســعهی آتــی استانداردســازی اســت .پــس از آن ،مــدل مدیریــت نــوآوری اســتانداردمدار تشــریح شــده و در آخــر نتیجهگیــری ارائــه میشــود.

واژگان کلیدی:

مدل استانداردسازی ،نوآوری ،شرکتهای فناوریمحور

 1مقدمه

استانداردســازی یــک فراینــد نظاممنــد و پیچیــده  ،مشــتمل
بــر تدویــن و اســتقرار قوانیــن مناســب ()ISO/IEC,1991

اســت بهطــوری کــه معمــوالً اســتانداردهای فنــی بــر مبنــای
میگیــرد .هــر چنــد ،شــرکتهای فناوریمحــور چیــن کــه

بــا پیچیدگــی فناوران ـهی ناشــی از وابســتگی بیــن چندیــن
مجموعــه و ســاختار سلســلهمراتبی نظــام (مورمــان و فِ ِرنکِن،

 )2006و همچنیــن تمایــل بــرای شــکلدادن و حتــی تســلط
بــر بخــش صنعــت بــا مشــارکت فعــال در فرایندهــای جدیــد
استانداردســازی مواجــه هســتند ،آگاهــی کافــی از اهمیــت
و ضــرورت ســازگارکردن فعالیتهــای نوآورانــه خــود در

اقتصــاد ایــن کشــور ندارنــد (فانــگ و همکارانــش.)2010،

در دهههــای گذشــته ،دانشــگاهیان مطالعاتــی را در

خصــوص تاکتیکهــای نــوآوری اســتانداردمدار انجــام
دادهانــد :بهعنــوان مثــال ،کانــو ( )2000بــا مشــاهده

ســیار ، 1دو شــیوهی نــوآوری را بــرای
صنعــت ارتباطــات
ّ

تدویــن اســتانداردها پیشــنهاد کــرد کــه عبارتنــد از نــوآوری

نظاممنــد 2و نــوآوری مســتقل .3ب ِرگِــر و همکارانــش

( )2012خاطرنشــان کردهانــد کــه درخواســتکنندگان
* کارشناسی ارشد ،مترجمی زبان انگلیسی

اتخــاذ کردهانــد کــه بهطــور عمــد پیرامــون دامنــه ثبــت
اختــراع و زمــان واگــذاری پروانــه ثبــت اختــراع میگردنــد
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و هدفشــان حصــول اطمینــان از آن اســت کــه پروانههــای
ثبــت اختــراع صادرشــده ،از ضروریــات اســتانداردها خواهنــد

بــود و در نتیجــه میتواننــد از ارزش ثبــت اختــراع و قــدرت
بــازار بهرهمنــد شــوند .بالینــد و همکارانــش ( )2012یــادآور
شــدند بــرای اینکــه یــک شــرکت از دانــش تولیدشــده در

استانداردســازیِ مشــارکتی بهــره بگیــرد بایــد دســت بــه
تحقیــق و توســعه داخلــی بزنــد؛ در ضمــن ،گــردآوری

دادههــای ُخــرد حکایــت از تمایــل شــرکتهایی بــرای
مشــارکت در تدویــن اســتانداردها دارد کــه تمرکــز زیــادی

بــر تحقیــق و توســعه داشــتهاند .کِیــل ( )2002بــا انجــام

مــوردکاوی روی بلوتــوث  ،نشــان داد کــه همپیمانیهــای
5

ک و افزایش ســرعت
اســتاندارد  ،بــه واســطهی کاهــش ریسـ 
6

تدویــن اســتاندارد ،شــیوهای مناســب بــرای پیــروزی در نبرد

اســتانداردها هســتند .اســتوآرت و همکارانــش ()2011
بــا بررســی توســعه و اســتقرار  ، TD-SCDMAاســتاندارد

ت ِری-جــی تحــت رهبــری چیــن ،نشــان دادنــد کــه هنــگام
7

تصمیمگیــری در خصــوص مســیر نــوآوریِ استانداردســازی
1. Mobile communications
2. Systemic innovation
3. Stand-alone innovation
4. Patent applicants
5. Bluetooth
6. Standard alliances
7. 3G
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گــردآوری و یکپارچهســازی چندیــن فنــاوری ســازگار شــکل

ثبــت اختــراع 4راهبردهایــی را در حــوزه استانداردســازی
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و تدویــن فراگیــر اســتانداردها بهعنــوان نمونـهای از یــک مــوردکاوی عمیــق اســت .ایــن مــوردکاوی ،تالشــی بــرای درک و فهــم فعالیتهــای کلیــدی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

یــک شــرکت فناوریمحــور چینــی در صنعــت مخابــرات مطــرح میشــود کــه یــک نمون ـهی مثالزدنــی از عرص ـهای مملــو از نــوآوری شــدید

بایــد اثــرات مختلــف اجتماعــی را مــد نظــر قــرار داد.

اگرچــه ،مطالعــات انجامشــده روی نــوآوری و استانداردســازی

بهخوبــی مســتند شــدهاند ،امــا هنــوز هــم پژوهشهــای
نــوآوری ،مــورد اســتفاده در شــرکتهای فناوریمحــور بــرای

حــوزهی استانداردســازی از منظــر مدیریــت نــوآوری بررســی

تقویــت توانمنــدی فناورانه خــود در محیط استانداردســازی ،
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انجــام میشــود .استانداردســازی ،ویژگیهــای خاصــی نظیــر

کــرد .ایــن مقالــه ،براســاس پژوهــش فانــگ و همکارانــش

( ، )201بــه بررســی عناصــر اصلــی نــوآوری و فعالیتهــای

توالــی پیوســته اســتانداردهای ویرایششــده ،ترکیــب نزدیک

فناوریهــای نــو و همچنیــن منافــع درهــم تنیــده ذینفعــان

چینــی در صنعــت مخابــرات را نیــز انجــام میدهــد کــه

پیــش روی شــرکتهای فناوریمحــور قــرار میدهنــد

شــدید و تدویــن فراگیــر اســتانداردها بهعنــوان نمونــهای

ِک ِرشـمِر .)1999،بــا توجــه بــه اهمیــت حیاتــی و ویژگیهــای

بــرای درک و فهــم فعالیتهــای کلیــدی نــوآوری در تدویــن

پروانههــای ثبــت اختــراع و اســتانداردها ،پیچیدگیهــای
مختلــف دارد ،کــه الزامــات خاصــی را در راهبردهــای نوآوری

(ب ِالینــد و مانگِلــزدورف2013،؛ کانــگ و موتوهاشــی2015 ،؛
اســتانداردها در دنیــای پویــا و پیچیــدهی فناورانــهی
امــروز ،شــرکتهای فناوریمحــو ِر موفــق بایــد اطمینــان
فرایندهــای اثربخــش تدویــن ،روزآمدســازی و جایگزینــی

استانداردهاســت .چیســا و همکارانــش ( )1996نشــان دادنــد

از ایــن گذشــته ،مــوردکاوی یــک شــرکت فناوریمحــور

یــک نمونــهی مثالزدنــی از عرصــهای مملــو از نــوآوری
از یــک مــوردکاوی عمیــق اســت .ایــن مــوردکاوی ،تالشــی

اســتانداردها و تعلیــم شــرکتهای فناوریمحــور چیــن بــه

هنــگام تخصیــص مناســب منابــع بــه نــوآوری و برداشــتن
گامهــای فعــال در توســعهی آتــی استانداردســازی اســت.

ترتیــب مابقــی مقالــه بــه ایــن شــکل اســت کــه ابتــدا بحــث

پیرامــون جزئیــات فعالیتهــای کلیــدی ســه عنصــر اصلــی

کــه بهبــود توانمنــدی نــوآوری فناورانـهی شــرکتها داللــت

نــوآوری فناورانــه در تدویــن اســتانداردها مطــرح میشــود؛

در عیــن حــال ،بــر وجــود صالحیــت الزم بــرای اســتقرار

کــه تولیدکننــدهی پیشــرو در صنعــت فنــاوری اطالعــات

بــر تصمیمگیــری در خصــوص راهبردهــای نــوآوری داشــته،
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رو ،بهتــر اســت پــرورش و تقویــت توانمنــدی فناورانــه را در

کلیــدی آنهــا در محیــط استانداردســازی میپــردازد.

حاصــل کننــد کــه فعالیتهــای نــوآوری آنهــا شــامل

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــه مرحلــهی تجاریســازی نتایــج پژوهــش در بــازار نیــز
میرســد تــا ارزش اقتصــادی را بــه ارمغــان بیــاورد .از ایــن

نظاممنــدی در خصــوص ویژگیهــا و ســاز و کارهــای جدیــد
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حــوزهی وســیعتری دارد و عــاوه بــر تولیــد دانــش جدیــد،

ســپس ،مــوردکاوی یــک شــرکت چینــی ارائــه میشــود

ایــن راهبردهــا و تطبیــق فعالیتهــای نوآورانــه بــا محیــط

و ارتباطــات اســت و فعالیتهــای نــوآوری آن تجزیــه

پیشــنهادی در خصــوص ســه عنصــر تحقیــق و توســعه در

اســتانداردمدار تشــریح میشــود و نتیجهگیــری هــم در

رو بــه تغییــر تأکیــد مـیورزد .فانــگ و همکارانــش ()2010

استانداردســازی مشــتمل بــر برنامهریــزی راهبــردی تحقیــق

و توســعه ،تحقیــق و توســعه داخلــی و تحقیــق وتوســعه
مشــارکتی خارجــی ارائــه کردنــد کــه براســاس آنهــا تقاضــا
بــرای توانمنــدی تحقیــق و توســعه را بــر مبنــای تدویــن

و تحلیــل میشــود؛ پــس از آن ،مــدل مدیریــت نــوآوری
آخــر ارائــه میشــود.

 2نظریه و فرضیهها

 1-2برنامهریزی راهبردی نوآوری

عــدهای از پژوهشــگران نشــان دادهانــد کــه شــرکتهایی بــا

اســتانداردها و نقشهایــی کــه توانمنــدی تحقیــق و توســعه

نــوآوری موفــق همــواره راهبردهــای روشــنی را در نــوآوری

کردنــد .امــا ،جزئیــات فعالیتهــای کلیــدی ایــن عناصــ ِر

 . )2005چیســا ( )2001چنیــن اســتدالل میکنــد کــه

در ســاختن اســتانداردها ایفــا میکنــد ،تجزیــه و تحلیــل
اولیــه همچنــان در حــال مطالعــه بــوده ،تجزیــه و تحلیــل

آنهــا از نظــر دامنـهی مدیریــت تحقیــق و توســعه محــدود
اســت؛ عــاوه بــر ایــن ،جــای مطالعــات تجربــی نیــز خالــی

اســت.

بهطــور معمــول ،در مقایســه بــا تحقیــق و توســعه ،نــوآوری

و فرایندهــای مدیریــت دنبــال میکننــد (شــیلینگ،

هــدف راهبــرد نــوآوری ،ســاختن و حفــظ و نگهــداری
توانمندیهــای فناورانــه بــادوام اســت .براســاس تعریــف
وی از راهبــرد نــوآوری ،تصمیمگیــری در خصــوص راهبــرد

فنــاوری نقطــهی کانونــی برنامهریــزی نــوآوری اســت.
ســازگاری ،یکــی از خــواص بحرانــی آن دســته از صنایــع،

بهویــژه بخــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســت کــه

عــاوه بــر ایــن ،تصمیمگیــری بــرای ثبــت یــک اختــراع،

اثــرات شــبکه ای را بههمــراه دارنــد (فــا ِرل و ســالون ِر1992،؛

عاملــی حیاتــی در برنامهریــزی راهبــرد نــوآوری بــرای

فناورانــه نهتنهــا یــک موضــوع فنــاوری محــض اســت ،بلکــه

فناوریهــای جدیــد بهعنــوان اختــراع ،نشــان از حــق

و فــا ِرل .)1994،از ایــن رو ،راهبــرد فنــاوری ،ارتباطــی

قانونــی دســتاوردهای آنهــا در خلــق دانــش و اختــراع فنــی

فیونتِلســاز و همکارانــش2012،؛ گانــدال .)1992،ســازگاری
وارد حــوزهی راهبردهــای رقابتــی نیــز شــده اســت (باسِ ــن

شــرکتهای فناوریمحــور اســت .توانمنــدی ثبــت

شــرکتهای فناوریمحــور بــرای بــه رسمیتشــناختن

تنگاتنــگ بــا تاکتیکهــای ســازگاری محصــول دارد کــه

اســت (ب ِ ِکــرز و همکارانش .)2002،قابلیت درخواســت ســریع

بیشــتر اســت (جــی و همکارانــش ،)2007،و یــک موضــوع

فناوریمحــور بــرای کســب اولیــن ثبــت اختــراع پایــه در

اهمیــت آن در صنایعــی بــا اثــرات شــبکهای قدرتمنــد

ـول انگیــزه و موقعیــت برتــر یــک شـ ِ
ـرکت
ثبــت اختــراع ،حـ ِ

مــرور ادبیــات مربــوط بــه ســازگاری نشــان داده کــه عناصــر

لوپِز-ب ِرزوســا و گا ِور2014،؛ شــاپیرو ،)2001،پروانههــای

منابــع و توانمندیهــای شــرکتهای فناوریمحــور

اختــراع هســتند کــه بایــد در راهبــرد ثبــت اختــراع مــد

ِرجیباکــو و روشــه .)1996،اگــر شــرکتها تصمیــم بگیرنــد

فناوریمحــور بایــد در خصــوص ثبــت اختــراع بگیرنــد بــه

ســازگار و ناســازگار درون طرحهــای موجــود غالــب بــه

وابســته هســتند (کاتــز و شــاپیرو1985 ،؛ کیــم2000،؛
کــه مســیر فناورانــهی اســتاندارد غالــب موجــود را تغییــر
دهنــد ،نــوآوری گسســته بهوجــود خواهــد آمــد (اَندِرســون

و توشــمان .)1990،در ایــن وضعیــت ،یکــی از وظایــف

کلیــدی شــرکتها ،کاهــش عدمقطعیــت و ابهــام فنــاوری
توســعهی چنیــن فناوریهــای پیچیــدهای بایــد براســاس

تحلیــل جامــع هم ـهی ریس ـکهای مرتبــط و بــا اســتفاده
از ابزارهــای برنامهریــزی نظیــر تحلیــل ســبد تحقیــق و
توســعه 8انجــام شــود (ســانگ و همکارانــش.)2007،

بــ ه بیانــی دیگــر ،اگــر شــرکتهای فناوریمحــور،
ســازگاری را ترجیــج بدهنــد ،بایــد در ابتــدا مشــخص کننــد

کــه میخواهنــد از کــدام اســتانداردها پیــروی کننــد.
بیــان هزینــه ،وابســتگی بــه مســیر گذشــته ،جایــگاه

نظــر قــرار گیرنــد .بنابرایــن ،تصمیماتــی کــه شــرکتهای
ســه دســته تقســیم میشــود:

 )1توســعهی ثبــت اختراعــات پایــه بــرای دســتیابی بــه قــدرت
انحصــاری در فنــاوری و بازارهــای مرتبــط،
 )2اســتفاده از ثبــت اختراعــات تابــع پیرامــون ثبــت اختراعــات
پایــهی دیگــران و بــه چالــش کشــیدن صاحبــان آنهــا بــا
هــدف رســیدن بــه توافــق بــر ســر فــروش دوجانب ـهی حــق
ثبــت اختــراع بــه قیمــت مناســب،
 )3اســتفاده از ثبــت اختراعــات تابــع پیرامــون ثبــت اختراعــات
پایــهی صاحــب ثبــت اختــراع بــرای ســاختن شــبکهی
محکمــی از ثبــت اختــراع بــا هــدف جلوگیــری از ورود دیگــران
بــه عرصــهی توســعهی ثبــت اختراعــات تابــع مرتبــط.

براســاس ایــن اســتداللها کــه در بــاب برنامهریــزی
راهبــردی نــوآوری ارائــه شــدهاند ،پیشــنهاد میشــود

شناختهشــدهی اســتانداردهای مــورد نظــر ،انتظــارات
مصرفکننــدگان و شــهرت بــارز ُکنشــگران پشــت هــر

ســازگاری و ناســازگاریِ فناوریهــای آینــده و انتخــاب انــواع

شــرکتهای فناوریمحــور تأثیــر میگذارنــد (شــاپیرو

 2-2تحقیق و توسعه داخلی

اســتاندارد از جملــه عواملــی هســتند کــه بــر انتخــاب نهایــی
و واریــان .)1999،امــا معیــار ،تســهیل توزیــع فنــاوری و
محصــوالت شــرکتها بــرای تحقــق کامــل ارزش تجــاری

آنهاســت ( ُوروش و همکارانــش.)1998 ،
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تصمیمــات کلیــدی راهبــرد نــوآوری بــه انتخــاب بیــن
ثبــت اختــراع گِــره بخــورد.

اغلــب ،تحقیــق و توســعهی داخلــی بهعنــوان منبــع

بنیادیــن ثبــت اختراعــات پایــه محســوب میشــود کــه
صاحبــان آنهــا میتواننــد منافــع انحصارطلبانــهی بالقــوه
8. R&D portfolio
9. Basic patents
10. Subservient patents

مدل استانداردسازیِ نوآوری :موردکاوی شرکتهای فناوریمحور

جدیــد و بازارهــای آن اســت .تصمیمگیــری در خصــوص

ثبــت اختــراع پایــه 9و تابــع 10جــزو انــواع کانونــی ثبــت
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( ِزنگ و همکارانش.)2005 ،

در نــوآوری و تدویــن اســتاندارد (کانــگ و همکارانــش2014،؛

فعــال در تدویــن اســتاندارد بایــد بــه خوبــی مدیریــت کننــد

جلوگیــری از ثبــت اختراعــات و مســائل ســخت تأخیرانــداز

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مهــم محســوب میشــود کــه شــرکتهای فناوریمحــور

یــک حــوزه فنــی جدیــد دور میزنــد .بــا توجــه بــه اهمیــت

را پــس از پاگرفتــن اســتانداردهای جدیــد درو کننــد

(شــاپیرو .)2001 ،در ســالهای اخیــر ،اهمیــت ثبــت

دسترســی بــه دانــش جدیــد تولیــدی دیگــران را فراهــم

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،بــه نســبت برجســته بــوده

و پشــتیبانی از فعالیتهــای تحقیــق و توســعه و همچنیــن

اختراعــات پایــه در اســتانداردهای فنــی  ،بــه ویــژه در حــوزه

مدل استانداردسازیِ نوآوری :موردکاوی شرکتهای فناوریمحور

اســت .بــرای همیــن ،حقــوق مالکیــت ثبــت اختراعــات پایــه
بــرای پیگیــری ســرمایهگذاری در تحقیــق و توســعه داخلــی

اســت (ســینک .)۲۰۰۸ ،ایــن نــوع شــبکههای انتقــال

خواهــد شــد (هلــر و آیزنبــرگ۱۹۹۸ ،؛ اســکاچمر.)۱۹۹۶ ،

دانــش بــه شــرکتهای فناوریمحــور اجــازه میدهنــد بــا

حلکــردن چالشهــای فنــی پایــه بــا انجــام تحقیــق
رقابتــی بیــن شــرکتهای فناوریمحــور اســتانداردمدار

تحقیــق و توســعه دســت یابنــد.

و توســعه و ثبــت اختراعــات مرتبــط بــه یــک مســابقهی
تبدیــل میشــود .از ایــن رو ،مســابقههای تحقیــق و توســعه،

اســتانداردها و تجزیــه همـهی کارهــا بــه تیمهــا و واحدهــای
بــا عنایــت بــه ایــن شــواهد ،انتظــار مـیرود مســابقه ،درگام

رقابتهــای اثربخشــی بیــن شــرکتهای فناوریمحــور

اول بــرای صاحــب اختــراع ثبتشــده بــوده ،انتخاب و کســب

ثبــت اختراعــات پایــه هســتند .شــدت ایــن رقابتهــا بــه
ُفرجههــا و دورههــای زمانــی تحقیــق و توســعه ،کیفیــت

تدویــن اســتاندارد باشــند.

 3-2نوآوری مشارکتی خارجی

تحقیــق و توســعه تخصیصیافتــه بــه آن تالشهــا بســتگی

تنهایــی بــرای یــک شــرکت کاری بســیار مشــکل یــا تقریبــا

بــرای تبدیــل برونــداد تحقیــق و توســعه آنهــا بــه اولیــن

دارد (هریــس و ویکــرز۱۹۸۵ ،؛ راینگانــوم.)۱۹۸۳ ،

رویکــرد دانشبنیــان شــرکتها نشــان از آن دارد کــه منابــع
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انتقــال دانــش مبتنــی بــر شــبکههای نــوآوری داخلــی
ِ

توجــه بــه مزیتهــای فناورانــه ،بــه هــدف نهایــی توســعهی

و کمیــت ثبــت اختراعــات بهدســتآمده و ســطح منابــع

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

میآورنــد کــه حاصــل آن ایجــاد کانالهایــی بــرای القــاء

خلــق شــبکههای
اشــاعه اطالعــات و دانــش و در نتیجــه
ِ

بهشــدت موجــب انگیــزش شــرکتهای فناوریمحــور
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نــوآوری داخــل یــک شــرکت تشــکیل میشــوند ،امــکان

دانــش ،عناصــر کلیــدی تحقیق و توســع ه داخلــی در حوزهی

در زمــان حاضــر ،توســعه و اشــاعه یــک اســتاندارد بــه

غیرممکــن اســت و القــای نــوآوری نظاممنــد بــه کمــک
اســتانداردها مســتلزم وجــود همــکاری بیــن شــرکتهای

دانشبنیــان ،مهمتریــن منابــع ســاختن مزیــت رقابتــی در

مکمــل و حتــی رقباســت (ب ِسِ ــن و فــا ِرل .)۱۹۹۴ ،در یــک

و همکارانــش ،)۱۹۹۷ ،لــذا ،تحقیــق و توســعه داخلــی بایــد

شــکل خاصــی از نــوآوری بــاز اســت کــه شــرکتها،

شــرایط پویــا هســتند (دوســی و همکارانــش۲۰۰۰ ،؛ تیســی

حــوزهی وســیعتر ،فراینــد مشــارکت در استانداردســازی،

بــر انتخــاب فراینــد توســعه و کســب دانــش تأکیــد ورزد .بــا

کاربــران ،مصرفکننــدگان و ذینفعــان دیگــر را در بــر

شــرکت فناوریمحــور اقــدام بــه تمرکززدایــی تحقیــق

هــر چنــد ،فعالیتهــای نــوآوری مشــترک بهطــور قطعــی

توجــه بــه محدودیتهــای تأمیــن فنــاوری داخلــی ،چندیــن
و توســعه و ایجــاد تابعهــای ملــی و جهانــی بــرای شــکار

دانــش جدیــد و خبرگــی بینظیــر (گاســمن و زدویتــز،

میگیــرد (ب ِالینــد.)۲۰۰۶ ،

بــه موفقیــت منتهــی نمیشــود و یــک دلیــل اصلــی بــرای
مطرحکــردن پیوندهــای ارتباطــی شکستهشــده ،شکســت

۱۹۹۹؛ چیســا )۲۰۰۰ ،و در نتیجــه تقویــت پایــگاه توانمندی

در انتخــاب شــریک اســت (هوآنــگ و همکارانــش.)۲۰۰۴ ،

(چــن و همکارانــش .)۲۰۱۲،واحدهــای تحقیــق و توســعه
ِ

اطمینــان از همــکاری درســت ،انتخــاب شــرکای مناســب

نــوآوری فناورانــهی شــرکتهای فناوریمحــور نمودهانــد
کــه در نواحــی مختلــف جغرافیایــی پراکندهانــد اقــدام بــه

از ایــن منظــر ،عنصــر اصلــی کنترلکننــد ه بــرای حصــول
اســت .براســاس اصــل «ســه ســی» مشــارکت راهبــردی

تبــادل ،هماهنگــی و یکپارچهســازی منابــع میکننــد و در

( لورانــژ و روس،)۱۹۹۳ ،یعنــی ظرفیــت ،ســازگاری و تعهــد،

شــرکتهای فناوریمحــور گام بــر میدارنــد (کــوگات و

میپــردازد و بــرای همیــن ،دارای دو بُعــد اســت؛ یــک بُعــد

نتیجــه در راســتای تشــکیل شــبکههای نــوآوری داخلــی
زانــدِر۱۹۹۳ ،؛ فِراســت و همکارانــش .)۲۰۰۲ ،پیوندهایــی

کــه بیــن واحدهــای تحقیــق و توســعه درون شــبکههای

ایــن مقالــه بــه بحــث پیرامــون معیارهــای انتخــاب شــریک
بــه آن دســته از ویژگیهــای شــرکتهای فناوریمحــور

مربــوط میشــود کــه بیشــتر شــامل توانمنــدی توســعه

دانــش تحقیــق و توســعه مرتبــط و ثبــت اختراعــات مربوطــه
اســت ،درحالیکــه بُعــد دیگــر ،بــه ایجــاد ارتبــاط بیــن

شــرکا مربــوط میشــود کــه شــامل ویژگیهایــی نظیــر
ســازگاری ،مکملبــودن ،قابلیــت اطمینــان و تطبیقپذیــری

و همچنیــن تعهــد اســت.

شــبکه تأثیــر بگذارنــد؛ بهعنــون مثــال ،فــرض بــر ایــن

اســت کــه مدیــران شــبکه بایــد کار هماهنگــی ،کنتــرل و
ارتبــاط درســت بــا ُکنشهــا 12و بازخوردهــای همـهی اعضــا
را انجــام دهنــد (الندگِــ ِرن .)۱۹۹۵ ،از ایــن رو ،توانمنــدی

شــرکتهای فناوریمحــور در مدیریــت شــبکه ،مزیــت

نتایــج حیاتــی مشــارکت کاربــران در تدویــن اســتانداردها بــه

رقابتــی را بــه ارمغــان م ـیآورد (آنانــد و خانــا۲۰۰۰ ،؛ دایِــر
و ســینک۱۹۹۸ ،؛ گوالتــی ۱۹۹۸ ،؛ آیرلَنــد و همکارانــش،

امــا فقــط چنــد شــرکت فناوریمحــور نــگاه جــدی بــه آن

شــبکهی نــوآوری ،ارتباطــی مســتقیم بــا موفقیــت در

خوبــی مستندشــده اســت (هاوکینــز و همکارانــش۱۹۹۵ ،؛

جاکوبــز ۲۰۰۶،و ۲۰۱۱؛ جاکوبــز و همکارانــش،)۱۹۹۸ ،

کــرده کــه ســطح باالیــی آن شــامل اســتقراردهندگان

بــه دو شــیوه تجزیــه و تحلیــل کــرد :الــف) مدیریــت در

آن شــامل کاربــران خدمــات و سامانههاســت .مهمتریــن

انتخابــی تأکیــد دارد و ب) مدیریــت مشــارکت هــر یــک از

اســتانداردها و تأمینکننــدگان خدمــات و ســطح پایینــی
کمــک کاربــران آن اســت کــه الزامــات و نیازهــا را مشــخص

کل شــبکه ،کــه بــر حالتهــای کنتــرل و ســاز و کارهــای
ذینفعــان در شــبکه و تــاش بــرای حلکــردن تضادهــای

میکننــد (الکســاندر .)۱۹۹۵ ،امــا بهطورکلــی کاربــران

بیــن شــرکتها نظیــر تــوازن توزیــع مزایــا بیــن اعضــای

( نایمــورا .)۱۹۹۵ ،بــرای جلــب توجه کاربران و تشــویق آنها

در ایــن اســتدالل ،کــه در چارچــوب توســعهی اســتانداردها

بــه پــردازش دو ویژگــی بازبــودن و در دســترسبودن

انتخــاب شــرکا ،همــکاری بــا کاربــران و مدیریــت شــبکهی

نقشــی فعــال در فعالیتهــای استانداردســازی ندارنــد

بــه مشــارکت در استانداردســازی ،بهتــر اســت اســتانداردها

بپردازنــد (نایمــورا۱۹۹۵ ،؛ وایــس و ا ِســپرینگ )۲۰۰۰ ،و
البتــه ،ترغیــب کابــران و بهبــود فراینــد تدویــن اســتاندارد

مطــرح شــد ،نــوآوری مشــارکتی وابســتگی زیــادی بــه

نــوآوری دارد.

ش پژوهش
 3رو 
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گذشــته ،تأمینکننــگان اســتاندارد بایــد اطمینــان حاصــل

ییــن ( )۱۹۹۴ایــدهای را مطــرح کــرد مبنــی بــر اینکــه

در توســعهی اســتانداردها مشــاهده کــرد و نیازهــای ناشــی

مدیریتــی” و کمــک بــه “بســط و تعمیــم نظریههــا” دنبــال

کننــد کــه بازتــاب نیازهــای ســازگا ِر کاربــران را میتــوان

از ســازماندهی و محیــط راهبــردی کاربــران را میتــوان

بــرآورده کــرد (کارگیــل .)۱۹۸۹ ،بنابرایــن ،عامــل کلیــدی

میتــوان یــک مــوردکاوی را بــرای “مطالعــات ســازمانی و
کــرد .از ایــن گذشــته ،وی چنیــن اســتدالل کــرد کــه
مــوردکاوی ،روش خوبــی بــرای رســیدن بــه درک مناســبی از

در همــکاری بــا کاربــران ،شناســایی کاربــران مرتبــط

“چگونگــی” یــا “چرایــی” اســت .هدف ایــن مطالعه ،بررســی

استانداردســازی و در نهایــت ،پیگیــری و هماهنگشــدن بــا

فعالیتهــای نــوآوری را بــرای بهبــود توانمنــدی فناورانــه

اســتانداردها ،راهنمایــی و ترغیــب آنهــا بــه مشــارکت در

نیازهــای کاربــران اســت.

ایــن مطلــب اســت کــه چگونــه یــک شــرکت فناوریمحــور،
جهــت رویارویــی بــا چالش ناشــی از محیــط استانداردســازی

عــاوه بــر ایــن ،هیــچ تضمینــی نیســت کــه تالشهــای

انجــام میدهــد .بنابرایــن ،روش پایــهی بررســی تجربــی

باشــد .بــرای حفــظ اعتبــار فعالیتهــای شبکهســازی ،بایــد

بــردن بــه ایــن موضــوع اســت کــه آیــا شــرکت عناصــر

و همکارانــش .)۲۰۰۷ ،پژوهشــگران مبحــث راهبــرد یــادآور
شــدهاند کــه تکتــک ُکنشــگران 11قادرنــد بــر عملکــرد

اقداماتــی را بــرای تدویــن اســتانداردها انجــام داده اســت.

جمعــی انــواع ذینفعــان در تدویــن اســتانداردها اثربخــش

شــبکههای هدفگــرا را بــه خوبــی مدیریــت کــرد (پُــرووان
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ذیــل ،مــوردکاوی یــک شــرکت فناوریمحــور بــرای پــی

هســتهی نــوآوری خــود را اصــاح کــرده و اینکــه چگونــه
در ایــن پژوهــش یــک شــرکت چینــی بــه نــام زی.تی.ایــی،13
11. actors
12. actions
13. ZTE
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نقشــی حیاتی دارنــد (باســکین و همکارانــش .)۱۹۹۸ ،از این

مشــارکتکننده در تحقیــق و توســعه.
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تدویــن مشــارکتی اســتانداردها دارد؛ ارتباطــی کــه میتــوان

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کردهانــد .جاکوبــز ( )۲۰۰۶دو الیــه از کاربــران را شناســایی

۲۰۰۲؛ ا ِشــراینِر و همکارانــش .)۲۰۰۹ ،اثربخشــی مدیریــت

پیشــرو در تأمیــن تجهیــزات مخابراتــی و ســاز و کارهــای

شــبکه و همچنیــن فعــال در فعالیتهــای نــوآوری و

ثبــت اختراعــات ،ایــن شــرکت موفــق شــده در چارچــوب

شــده اســت .ایــن شــرکت در ســال  ۱۹۸۵تأســیس شــد و

تــا  ۲۰۱۴جــزو ســه رتبــهی برتــر فهرســت متقاضیــان

بــه  ۱۴۰کشــور و منطقــه عرضــه کــرده اســت .ایــن شــرکت

نخســت در ســال  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲باشــد (ســازمان جهانــی

ارتباطــات بینالمللــی و در عیــن حــال تأمینکننــده

 .3زی.تی.ایــی جــزو آن دســته از شــرکتهای فناوریمحــور

استانداردســازی ،بهعنــوان کانــون تجزیــه و تحلیــل انتخــاب

مدل استانداردسازیِ نوآوری :موردکاوی شرکتهای فناوریمحور

از ســال  ۱۹۹۶تــا کنــون محصــوالت و خدمــات جامعــی را

یکــی از تأمینکننــدگان بســیار رو بــه رشــد ســاز و کارهــای

برجســتهی بــازار مخابــرات چیــن اســت .ایــن مــوردکاوی بــه
دالیــل ذیــل پیرامــون شــرکت زی.تی.ایــی میگــردد:
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ثبــت اختــراع ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری 15و رتب ـهی
مالکیــت فکــری ۲۰۱۵ ،و ۲۰۱۴؛ زی.تی.ایــی.)2014b ،
چینــی اســت کــه تجربیــات موفقــی در استانداردســازی

داشــتهاند .بهعنــوان یــک عضــو تمامعیــار انجمــن

 .1زی.تی.ایــی در صنعــت مخابــرات فعالیــت میکنــد
نــوآوری و استانداردســازی اســت .ترکیــب ثبــت اختراعــات

بیــش از  ۳۵۰اســتاندارد فنــی کــرده اســت .دادههــای روزآمد

کــه یــک بخــش مثالزدنــی در فعالیتهــای فراگیــر
و اســتانداردها از حــوزهی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات

بــه تهیــه پیشنویــس یــا مشــارکت در تهیــه پیشنویــس
نشــان از آن دارنــد کــه زی.تی.ایــی بــه عضویــت بیــش از

سرچشــمه گرفتــه ،موجــب ظهــور اســتانداردهای اختصاصی

 ۷۰نهــاد و ســازمان استانداردســازی بینالمللــی درآمــده،

( ِک ِرشـمِر .)۱۹۹۹ ،عــاوه بــر ایــن ،اســتانداردها نقــش مهمی

مــدرک را تقدیــم ســازمانهای مختلــف استانداردســازی

(لیتینِــن و همکارانــش )۲۰۰۸ ،و در عیــن حــال پیچیــده

مشــترک دو کارگــروه دفتــر استانداردســازی مخابــرات

روز در صنایــع فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بیشــتر شــود

پایــان ســال  ۲۰۰۸حــق تهیــه پیشنویــس و ویرایــش ۲۲

و در نتیجــه کاربردهــای راهبــردی آنهــا میشــود

و فراگیــر بــودن آنهــا باعثشــده اهمیــت آنهــا روز بــه
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

پیمــان همــکاری ثبــت اختــراع 14بیــن ســالهای ۲۰۱۱

استانداردســازی ارتباطــات چیــن ،16ایــن شــرکت اقــدام

در تکامــل فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ایفــا کردهانــد
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و دانشــگاههای جهــان برقــرار کــرده اســت .در خصــوص

مســولیت  ۳کنفرانــس را بــر عهــده گرفتــه و بیــش از ۱۰۰

کــرده اســت .اعضایــی از نیروهــای ایــن شــرکت ریاســت

اتحادی ـهی بینالمللــی مخابــرات17را بــر عهــده دارنــد و تــا

(لیتینِــن و همکارانــش .)۲۰۰۸ ،در نتیجــه ،راهبردهــای

اســتاندارد بینالمللــی را بهدســت آورده بودنــد.

شــرکتهای فناوریمحــور در حــوزهی مخابــرات دارنــد

از نوامبــر  ۲۰۰۸تــا ژوئیــه  ۲۰۰۹مصاحبههــای

نــوآوری و استانداردســازی نقشــی تعیینکننــده در موفقیــت

 2-3روشهای گردآوری دادهها

(کایــل .)۲۰۰۲ ،از ایــن رو ،انتخــاب یــک شــرکت متخصــص

نیمهســاختاریافتهای بــا کارکنــان زی.تی.ایــی مشــتمل

تحلیــل یــک امــر معمــول اســت.

در توســعهی اســتاندارد و همچنیــن کارکنــان بازاریابــی و

در فناوریهــای اطالعــات و مخابــرات بــرای انجــام تجزیــه و

بــر مدیــران و مهندســان ارشــد تحقیــق و توســعه فعــال

 .2زی.تی.ایــی جــزو آن دســته از شــرکتهای فناوریمحــور

تحقیــق و توســعهی ســه شــریک زی.تی.ایــی در تدویــن و

ایــن شــرکت در بیــش از  ۱۰ســال دســتکم ۱۰درصــد

تل ـهکام 19و چاینــا یونیــکام 20انجــام شــد (همــان طــور کــه

و در حــال حاضــر ،تعــداد کارکنــان بخــش تحقیــق

رو بههمــراه ارتباطــات تلفــی و پســت الکترونیکــی انجــام

میرســد (زی.تی.ایــی .)2014a ،زی.تی.ایــی  ۱۸ ،مرکــز

گرفتــه شــد تــا اطالعــات و توضیحــات گــردآوری شــود.

چینــی اســت کــه تجربیــات موفقــی در نــوآوری داشــتهاند.
درآمــد ســالیانه خــود را صــرف تحقیــق و توســعه کــرده

و توســعهی آن در سراســر جهــان بــه  ۳۰هــزار نفــر

و مؤسســهی پیشــرفتهی تحقیــق و توســعه را در سراســر
جهــان شــامل ایــاالت متحــده آمریــکا ،فرانســه و شِ ــن ِژن

تأســیس کــرده و روابــط گســتردهای بــا مراکــز پژوهشــی
18. China Mobile
19. China Telecom
20. China Unicom
21. online

کاربــرد اســتانداردها ،موســوم بــه چاینــا موبایــل ،18چاینــا
جــدول ( )1نشــان میدهــد) .مصاحبههــا بهصــورت رو در
شــدند .بــا بعضــی از مصاحبهشــوندهها در چنــد دور تمــاس

دادههــای ثانویــه ،ماننــد گزارشهــای برخــط 21و انتشــارات
رســمی ،اطالعــات تکمیلــی را تأمیــن میکننــد.

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

مصاحبههایI


جدول  :1پروفایل مصاحبهها
مصاحبههایII


زمان،تاریخهاومکان 

()i
ساعاتکارییاغیرکاری 
 نوامبر  ،8002دفاتر موقت زی.تی.ایی در دانشگاه هیومان
برای استخدام دانشگاهها
 آوریل تا ژوئیه  ،8002با پست الکترونیکی و ارتباطات

زمان،تاریخهاومکان 

()i
ساعاتغیرکاری،مارس،9002باابزارهایارتباط
برخطوتماسهایتلفنی


مصاحبههایIII

زمان،تاریخهاومکان

)(i
ساعاتکاری،مارستاآوریل،9002دفاترچایناموبایل،
چایناتلهکاموچاینایونیکام،کهبهعنواناپراتور،

شرکایهمکارزی.تی.اییدراستانداردسازیهستند 

یحاضردراستخدامدانشگاههای


شونده

مصاحبه
هفت
زی.تی.ایی 
 سه مدیر ارشد یا میانی از بخشهای مربوط به مدیریت

معرفیمصاحبهشوندگان

)(ii
سهمهندسارشدتحقیقوتوسعهاززی.تی.ایی 

منابع انسانی ،بازاریابی و تحقیق و توسعه

معرفیمصاحبهشوندگان

()ii
دومدیروچهارمهندستحقیقوتوسعه،کهدر
کنندیاقبالکارکردهاند


کارمی
زی.تی.ایی

 چهار کارمند سطحپایین مدیریت منابع انسانی و بازاریابی

 3-3فعالیتهای اصلی نوآوری با گرایش
استانداردسازی شرکت زی.تی.ایی
 1-3-3زی.تی.ایی و راهبرد نوآوری

ایــن بخــش بــه ســه اســتاندارد اصلــی تری-جــی مــورد

تأییــد اتحادیــهی بینالمللــی مخابــرات ،یعنــی WCDMA

شــرکت زی.تی.ایــی را در مــورد توانمنــدی فناورانــه تشــریح

کنــد .اگرچــه ایــن شــرکت از هیــچ مزیــت فنــاوری در

پروانههــای ثبــت اختــراع پایــه ســه اســتاندارد مذکــور
برخــوردار نبــود ،زیــرا چارچــوب ایــن اســتانداردها را نــوآوران
اصلــی آن تدویــن کــرده بودنــد ،زی.تی.ایــی توانســت از

مزیــت فضــای فناوران ـهی موجــود در کاربردهــا و توســعهی
اســتقرار ایــن اســتانداردهای تری-جــی بهرهبــرداری کنــد.

هــر چنــد ،محصــوالت و فناوریهــای آن  ،ناگزیــر از
رویارویــی بــا موضــوع ســازگاری بیــن اســتانداردهای اصلــی

تری-جــی هســتند.

وقتــی زی.تی.ایــی مجبــور شــد تصمیمهایــی در خصــوص

انتخــاب فنــاوری بگیــرد ،هنــوز تاریــخ تجاریســازی
تری-جــی در بازارهــای چیــن تعییــن نشــده بــود .توســعهی
کاربردهــای اســتانداردهای تری-جــی همــواره مســتلزم

صــرف مقادیــر هنگفتــی ســرمایه در تحقیق و توســعه اســت،

خــود یــک فاجعــه محســوب میشــود .هــر چنــد ،وقتــی

 TD-SCDMAبهعنــوان یــک اســتاندارد بینالمللــی تصویــب

شــد ،چندیــن شــرکت چینــی توانســتند در ســرمایهگذاریِ
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ی کننــد .امــا،
راهبــردیِ تجاریســازی آن صرفهجویــ 

از نقطهنظــر دولــت چیــن ،بــدون وجــود دروندادهــای
راهبــردی ،ایــن اســتاندارد “ســاخت چیــن” نمیتوانســت

بــا WCDMAو  ،CDMA2000کــه موقعیتهــای پیشــرو را

کســب کــرد ه بودنــد ،رقابــت کنــد.

بــر همیــن قیــاس ،قــرار بــود انتخــاب نهایــی زی.تی.ایــی

در خصــوص اســتانداردهای تری-جــی  ،بــه دالیــل زیــر،

بهعنــوان یــک تصمیــم راهبــردی نــوآوری ،بــر هــر ســه
اســتاندارد تمرکــز کنــد:

 )1زی.تی.ایــی تخمیــن زده کــه هــر ســه اســتاندارد را

میتــوان روان ـهی بــازار چیــن کــرد ،بــرای همیــن ،تمرکــز

بــر هــر ســه مــورد ،بــه ویــژه روی  TD-SCDMAبهعنــوان

اولیــن اســتاندارد “ســاخت چیــن” یــک انتخــاب منطقــی
اســت.

 )2زی.تی.ایــی دریافــت کــه شــبکههای هســتهی هــر ســه
اســتاندارد تــا حــد  80-60درصــد مشــابه هســتند کــه در

ایــن میــان ســامانههای فنــی آنهــا مشــترک اســت .ایــن

مدل استانداردسازیِ نوآوری :موردکاوی شرکتهای فناوریمحور

 CDMA 2000و  TD–SCDMAمیپــردازد تــا انتخــاب

بــرای همیــن ،شکســت زی.تی.ایــی در راهبــرد نــوآوری
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معرفیمصاحبهشوندگان

()ii

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تلفنی

شــرکت توانســت بــا ســاختن یــک پلت ُفــرم یکپارچــه فناوری

و تابــع پیشــنهاد میشــود .بهعنــوان مثــال ،تــا پایــان ســال

زیــادی را میتــوان از آنهــا توســع ه داد ،منابــع زیــادی

همـهی فناوریهــای کلیــدی معمــاری کانــال بــاز جهانــی

مربــوط بــه هــر ســه اســتاندارد ،کــه محصــوالت کاربــردی

را صرفجویــی کنــد .از ایــن گذشــته ،بــه دلیــل آنکــه

مدل استانداردسازیِ نوآوری :موردکاوی شرکتهای فناوریمحور

مرتبــط تمرکــز نمایــد.

بینالمللــی ،زی.تی.ایــی تصمیمهایــی در خصــوص ثبــت

تابــع در برخــی حوزههــای فنــاوریِ تحــت تســلطِ غولهــای

پــس از آنکــه دولــت چیــن مجــوز اســتفاده از

اختراعــات گرفتــه کــه بــه ســایر تراکنشهــای حــق

 TD-SCDMA،WCDMAو  CDMA2000بــه ترتیــب

شــرکت دیگــر 30کــه ارزش افــزوده بــه همــراه دارنــد ،نیــز

کــرد ،زی.تی.ایــی توانســت بــه واســطهی توانمنــدی جامــع

بــا انجــام چنیــن تراکنشهایــی بــه احتــرام متقابــل دســت

تری-جــی را در ژانویــه  2009بــرای اســتانداردهای

بــه چاینــا موبایــل ،چاینــا یونیــکام و چاینــا تل ـهکام صــادر

29

مالکیــت فکــری ،ماننــد اعطــای مجــوز از یــک شــرکت بــه
توجــه کــرده اســت .ایــن شــرکت و شــرکای آن میتواننــد

تحقیــق و توســع ه خــود ،کــه ســامانهها ،ترمینالهــا و

یابنــد .بهعنــوان مثــال ،از آن جــا کــه زی.تی.ایــی بیــش

قــرار مــیداد ،بــه موفقیــت تجــاری دســت یابــد.

مزیتهایــی ناشــی از اعطــای مجــوز از یــک شــرکت بــه

خدمــات مربــوط بــه هــر ســه اســتاندارد را تحــث پوشــش

از  80ثبــت اختــراع کلیــدی در حــوزهی موبایــل دارد ،از

در ایــن فرانامــهی 22تصمیمگیــری شــرکت زی.تی.ایــی در

شــرکت دیگــر بــا کــوآلکام برخــوردار شــده اســت.

منابــع موجــود و ریسـکهای احتمالــی ،عوامــل دیگــری نیــز

زی.تی.ایــی بــا اســتخدام بیــش از  80سرپرســت اســتاندارد

ماننــد کارآفرینــی 23و رویکــرد دولــت چیــن بــر تصمیمــات

اثرگــذار بودنــد .رســانهها بــه ِویگویــی هــو ،24رئیــس

زی.تی.ایــی ،بــه دیــدهی یــک حامی ایــدهآل کنفوسيوســی

25
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داده و شــبکهای بســت ه از ثبــت اختــراع را پیرامــون آن بنــا

مشــخصههای  WCDMAو  CDMA2000قبــا تعییــن

خصــوص اســتانداردهای تری-جــی ،عــاوه بــر توجــه بــه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

28

کــرد بــود .از ایــن گذشــته ،بــا توســعهی ثبــت اختراعــات

شــده بودنــد ،زی.تی.ایــی توانســت بــر نــوآوری کاربردهــای

60

 ،2004زی.تی.ایــی تقاضــای ثبــت بیــش از  70اختــراع را در

31

 2-3-3زی.تی.اییو تحقیق و توسعه داخلی

بــرای تخصصگرایــی در تحلیــل توزیــع ثبــت اختراعــات
در صنایــع و همچنیــن پژوهــش در خصــوص ثبــت اختــراع

فناوریهــا ،ثبــت اختــراع مربــوط بــه انحصارطلبــی

میانــهروی مینگریســتند کــه بــر آن بــود تــا تمــام تنــوع

ی ثبــت اختراعــات در همــهی
اســتانداردها و ارزیابــ 

گِــرد هــم آورد .ایــن شــرکت بــا آگاهــی از ویژگیهــای

بنــا کــرده اســت .کارنمو ِد پــروژه هــای تحقیــق و توســعه

موجــود را بــر مبنــای پیششــرطِ یکدســتی زیــر یــک چتــر
فنــی و پذیــرش بینالمللــی اســتانداردهای  WCDMAو

فعالیتهــای تحقیــق و توســعه ،یــک ادارهی استانداردســازی
32

ِ
لطــف ثبــت اختــراع بــه میــزان
داخلــی زی.تی.ایــی بــه

 CDMA2000و همچنیــن حمایــت صریــح دولــت چیــن از

زیــادی افزایــش یافتــه اســت .بهعنــوان مثــال ،در حــال

ســه اســتاندارد تری-جــی ســرمایهگذاری کنــد.

اختیــار دارد کــه بیــش از  7درصــد ثبــت اختراعــات ضــروری

اســتاندارد  ، TD-SCDMAدر نهایــت تصمیــم گرفــت در هــر

حاضــر ایــن شــرکت  235ثبــت اختــراع ضــروری  LTEرا در

در خصــوص فعالیــت ثبــت اختــراع ،زی.تی.ایــی از اواســط

 LTEاســت کــه پایــگاهدادهای برخــط حــق مالکیــت فکــری

مالکیــت فکــری 26در کل راهبــرد رشــد خــود نمــود .از

ضمــن ،ایــن شــرکت بــه تنهایــی حــدود  7000ثبــت اختراع

دهــهی  1990اقــدام بــه یکپارچهســازی مدیریــت حــق

مؤسسـهی اســتاندارد مخابــرات اروپــا ثبــت کــرده اســت .در

ســال  2000بــه بعــد ،بــر مبنــای حــق مالکیــت فکــری

و بیــش از  40ثبــت اختــراع کلیــدی در محصــوالت CDMA

راهبــردی را بــرای جمـعآوری حــق مالکیــت فکــری تدویــن

زی.تی.ایــی کــه تصویــر آینــده را مبنــی بــر داشــتن تعــداد

داشــت .براســاس توانمنــدی تحقیــق و توســعه زی.تی.ایــی،

و ارتباطــات ،درک کــرده اســت ،ســعی میکنــد دانــش

کــه طــی ســالها گــردآوری شــد ه بــود ،ایــن شــرکت

کــرد کــه انطبــاق نزدیکــی بــا راهبردهــای کســب و کار

خانوادههــای ثبــت اختــراع 27شــامل ثبــت اختراعــات پایــه
30. cross licensing
31. Qualcomm
32. performance

دارد.

اندکــی ثبــت اختــراع پایــه در زمین ـهی فنــاوری اطالعــات
کلیــدی اختصاصــی خــود را افزایــش دهــد .هــر چنــد،

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

22. scenario
23. entrepreneurship
24. Weigui
25. Confucian

همــان طــور کــه یکــی از مهندســان ارشــد تحقیــق و

عبارتنــد از:

توســعه ایــن شــرکت بیــان کــرده ،درســت ماننــد بیشــتر

 )1انتظــار بهبــود ســطح فنــاوری خــود زی.تی.ایــی بــا جذب

توســعه ،چــه بســا نبــو ِد منابــع مالــی کافــی ،مانعــی بــرای

 )2برقــراری روابــط مشــارکتی بــا ســایر حلقههــای حیاتــی

دو رهنمــود 33را در فراینــد تصمیمگیــری نســبت بــه آغــاز

بــر اســاس ایــن اهــداف ،شــرکای زی.تی.ایــی بیشــتر شــامل

کــه عبارتنــد از “ :اصــل بیشــه ”34و “هزینــه انــدک.”35

 )1اپراتورهــای مخابراتــی .در چیــن ،ســه اپراتــور اصلــی

شــرکتهای فناوریمحــور حاضــر در یــک اقتصــاد در حــال

آرزوهــا و جاهطلبــی هــای زی.تی.ایــی باشــند .ایــن شــرکت
پروژههــای جدیــ ِد تحقیــق و توســعه دنبــال کــرده اســت

ســریع فناوریهــای هســته از شــرکا،

زنجیــرهی ارزش صنعتــی.

گونههــای زیــر هســتند:

همـهی پروژههــای جــاری تحقیــق و توســعه را بــه کمتریــن

تأمینکننــدهی بینالمللــی نــه تنهــا بیانگــر مشــارکت

را بهطــور کامــل دنبــال کــرده ،همزمــان ریســکهای
حــد برســانیم.

شــبکهی نــوآوری داخلــی زی.تی.ایــی متشــکل از دفاتــر

 )2تأمینکننــدگان .روابــط بلندمــدت بــا چندیــن
مســتقیم در فعالیتهــای استانداردســازی اســت ،بلکــه،

بهعنــوان نیروهــای مشــترک ،براســاس اســتانداردهای

نمایندگــی در بیــش از  120کشــور و همچنیــن  18مرکــز

موردتوافــق بــرای بهرهبــرداری از فنــاوری جدیــد و بازارهــای

توســعه مأموریتهــای متفاوتــی را در کشــورهای مختلــف

 )3رقبــا .فعالیتهــای زی.تی.ایــی در بهرهبــرداری از بــازار

بینالمللــی تحقیــق و توســعه اســت .واحدهــای تحقیــق و
انجــام میدهنــد و در ایــن میــان یــک “خوشــهی

پژوهشــی -”36شــبکهی داخلــی تســهیم دانــش را ســاختهاند
(جیانــگ .)2006،کارکنــان رابــط حــق مالکیــت فکــریِ هــر
پژوهــش و ثبــت اختــراع را در صــورت درخواســت ســایر
واحدهــا ارائــه دهنــد .از ایــن گذشــته ،زی.تی.ایــی ،در تــاش

بــرای بهبــود کارایــی و پرداختــن بــه مشــکالت فرا-مــرزی،

اقــدام بــه نصــب نقــاط پایــش و ســامانههای اتوماســیون
اداری حــق مالکیــت فکــری در هــر یــک از مراکــز کــرده

داللــت بــر آن دارد کــه روابــط “مشــارکتی” با رقبــا ،اطمینان
حیاتــی بــرای توســعهی بلندمــدت و درســت صنعــت را

فراهــم م ـیآورد .امــا بنــا بــه گفت ـهی مصاحبهشــوندگان در
زی.تی.ایــی ،روابــط مشــارکتی افقــی در تحقیــق و توســعه

خیلــی فراگیــر نیســت کــه علــت آن چرخ ـهی عمــر کوتــاه
فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات و احتمــال تقلیــد و

“رســیدن ”38تازهواردهاســت.

از نظــر گرایــش بــه ســمت نیازهــای کاربــران ،تصمیمــات
زیــادی در خصــوص محصــوالت جدیــد بــه کمــک کاربــران

اســت .ایــن پلت ُفــرم تمــام قوانیــن حــق مالکیــت فکــری

ـترش پذیــرش
گرفتــه میشــود و زی.تی.ایــی  ،بــا هــدف گسـ ِ

37

استانداردســازی بــه عالئــق کاربــران میکنــد .بهعنــوان

و اســناد و مــدارک تکمیلــی را نیــز در بــر میگیــرد کــه

در نتیجــه زی.تی.ایــی میتوانــد بــه صــورت بالدرنــگ

نــوآوری جهانــی خــود را پشــتیبانی جامــع نمایــد.

 3-3-3زی.تی.اییو نوآوری مشارکتی خارجی

اســتانداردها و حــذف ریســکها ،توجــه زیــادی در طــول

مثــال ،در کمــک بــه تهیــهی پیشنویــس ،TD-SCDMA
ایــن شــرکت بــر نقــش اپراتورهــا بهعنــوان حلقههــای

زی.تی.ایــی  ،حضــوری فعــال در انــواع مختلــف شــبکههای

پاییندســتی هســته 39خــود تأکیــد کــرده اســت .الزامــات

بینالمللــی استانداردســازی و اتحادهــای داخلــی تدویــن

تحــوالت و توســعهها در  TD-SCDMAهســتند.

مشــارکتی استانداردســازی ،نظیــر ســازمانهای
نــوآوریِ
ِ
اســتاندارد دارد .ایــن شــرکت شــرکای خارجــی خــود را بــا
دو هــدف بــرای نــوآوری مشــارکتی انتخــاب میکنــد کــه
37. real-time
38. catch-up
39. core downstream links
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اســتقرار موردنظــر اپراتورهــا ،یکــی از منابــع اصلــی ایــدهی
بــا توجــه بــه مدیریــت شــبکهی نــوآوری ،زی.تی.ایــی

بــرای حفــظ توانمنــدی نــوآوری فناورانــهی پایــدار در
33. guideline
34. Principle of forest
35. low cost to try
36. research honeycomb
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یــک از واحدهــای تحقیــق و توســعه آمادهانــد تــا جزئیــات

بالقــوه عمــل میکنــد.

سال ششم -شماره  - 1پیاپی  - 19بهار 1395

نــه عقــب بمانیــم ،بلکــه بایــد فناوریهــای جدیــد نوظهــور

تری-جی دارند.

اولیــه قــرار دارنــد ،بهتــر اســت نــه خیلــی پیشــتاز باشــیم و

مشــارکت نزدیکی در توســعه و تجاریســازی ســه اســتاندارد

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

یعنــی ،در خصــوص فناوریهایــی کــه در همــان مراحــل

یعنــی چاینــا تلــهکام ،چاینــا موبایــل و چاینــا یونیــکام،

استانداردســازی بینالمللــی ،بخــش ویــژهای را بــرای

مخابــرات جهانــی نیســت ،امــا فعالیتهــای آن کمــک

گســتردهی فنــاوری را در مقیــاس جهانــی انجــام میدهــد.

استانداردســازی در چیــن داشــته باشــیم.

مشــارکت راهبــردی فناورانــه تأســیس کــرده و همکاریهای

نقــش پیشــرو ایــن شــرکت در شــبکهی بینالمللــی نــوآوری

 4-3مــدل مدیریــت نــوآوری بــا گرایــش
استانداردســازی

اگــر چــه زی.تی.ایــی هــم اکنــون بیــش از  300ثبــت اختراع

بــه مــدل مدیریــت نــوآوری بــا گرایــش استانداردســازی

در بازارهــای بینالمللــی همــان قــدر کــه تحــت تأثیــر

عنصــر و فعالیتهــای کلیــدی مرتبــط آنهــا شناســایی

یکــی از کارکنــان ارشــد تحقیــق و توســعه زی.تی.ایــی بــر

مدل استانداردسازیِ نوآوری :موردکاوی شرکتهای فناوریمحور

( GoTaمعمــاری کانــال بــاز جهانــی) تأکیــد کــرده اســت.
در معمــاری کانــال بــاز جهانــی دارد ،پذیــرش این اســتاندارد

ســامانهای ،تأمینکننــدگان خدمــات و کاربردهــای صنعتــی،

نــوآوری )2 ،فعالیتهــای داخلــی تحقیــق و توســعه و )3

کلیــدی ایــن عرصــه عبارتنــد از :تولیدکننــدگان تجهیــزات
اپراتورهــای شــبکهها و تولیدکننــدگان ترمینــال .بــرای
ســاختن چنیــن زنجیــره ای در معمــاری کانــال بــاز جهانــی،
زی.تی.ایــی در ســال  2004دســت بــه تشــکیل یــک اتحــاد

شــرکت ،شــبکهی  GoTaرا تقویــت و مدیریــت کــرده کــه در

میشــوند ،زیــرا وجــود آنهــا بــرای نــوآوری شــرکتهای

ایــن عناصــر عبارتنــد از )1 :برنامهریــزی راهبــردی
نــوآوری مشــارکتی خارجــی .تصمیمگیــری راهبــردی

نــوآوری در زمانــی کــه شــرکتهای فناوریمحــور بــا

جهتگیــری تالشهــای نــوآوری ،جایــگاه و نقــش خــود
را در تدویــن اســتاندارد مشــخص میکننــد ،اولیــن مرحلــه

اســت؛ درحالیکــه ،تحقیــق و توســعه داخلــی و نــوآوری

مشــارکتی خارجــی گامهــای عملیاتــی ویــژه برای دســتیابی

نتیجــه شــبکه بــا ســرعت زیــادی گســترش یافتــه و کارنمود

بــه اهدافــی هســتند کــه راهبــرد نــوآوری تعییــن کــرده

 4-3-3ارزیابی اقدامات زی.تی.ایی

انتخــاب فنــاوری از منظــر تصمیماتــی اســت کــه در انطبــاق

شــگرفی از خــود نشــان داده اســت.
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میانجامــد کــه در شــکل ( )1آمــده اســت .در ابتــدا ،ســه

فناوریمحــور در محیــط استانداردســازی حیاتــی اســت.

پیوســتن بــه ایــن شــبکهی مشــارکتی دعــوت کنــد .ایــن

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تحلیــل نظــری و مــوردکاوی کــه در بــاال انجــام شــد،

تشــکیل یــک زنجیــرهی صنعتــی یکپارچـهی جهانــی اســت،
از تحــوالت فناوران ـهی آن نیــز تأثیــر میپذیــردُ .کنشــگران

 GoTaزد و از آن زمــان موفقشــده صدهــا شــرکت را بــرای
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میکنــد تــا درک جامعــی از اقدامــات نــوآوری بــا گرایــش

اســت .برنامهریــزی راهبــردی نــوآوری بیشــتر مربــوط بــه

همانطــور کــه بررســی اقدامــات زی.تی.ایــی نشــان داد،

بــا فناوریهــا و گونههــای ثبــت اختــراع آینــده گرفتــه

تدریــج بــه یــک فروشــندهی بینالمللــی نوظهــور تجهیــزات

فناوریمحــور نهتنهــا منبــع اصلــی دانــش نهفتــه در

جهانــی تبدیــل میشــود .زی.تی.ایــی تالشهــای زیــادی را

مشــارکتی را نیــز تشــکیل میدهــد .بــرای همیــن ،بــا وجــود

ایــن شــرکت بــا تقویــت توانمنــدی نــوآوری خــود ،بــه

مخابراتــی و بــه ویــژه ،یــک پیشــرو در تدویــن اســتانداردهای

بــرای انطبــاق نــوآوری خــود بــا تقاضاهــای استانداردســازی

انجــام داده و کارنمــود چشــمگیری را ثبــت کــرده اســت .از

میشــوند .توانمنــدی تحقیــق و توســعهی شــرکتهای
ثبــت اختراعــات پایــه آنهاســت ،بلکــه ،شــالودهی نــوآوری

آنکــه ،محیــط فناورانــهی پویــا ،شــرکتهای فناوریمحــور
را ترغیــب میکنــد تــا اتــکای بیشــتری بــر روابــط بیرونــی

ایــن گذشــته ،بررس ـیها نشــان میدهــد کــه تقویــت کلــی

داشــته باشــند ،کنــار رفتــن تحقیــق و توســعه داخلــی از

زیــادی بــه بهبــود مدیریــت نــوآوری آنهــا دارد .هــدف ایــن

توصیــه میشــود.

توانمنــدی نــوآوری شــرکتهای فناوریمحــور وابســتگی

بهبــود ،فقــط جبــران عقبماندگــی یــا حتــی پیشـیگرفتن
از رهبــران از منظــر توانمنــدی فنــاوری نیســت ،بلکــه ،انجــام
تغییــرات نظاممنــد از آگاهــی راهبــردی گرفتــه تــا گامهــای
واقعــی در فعالیتهــای نــوآوری اســت .گرچــه ،زی.تی.ایــی

یکــی از بهتریــن شــرکتهای فناوریمحــور در صنعــت

شــرکتهای فناوریمحــور نــه قابــل تصــور اســت و نــه

بیانگــر تأکیــدی هســتند کــه زی.تی.ایــی بــر مدیریــت حــق
مالیکــت فکــری دارد و در نتیجــه ،ایــن شــرکت میتوانــد در
توســعه اســتانداردهای بســیاری از حوزههــای تخصصــی
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صنعــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه پیشــرفتهایی

دســت یابــد .در واقــع ،نماینــدهی دفتــر حــق مالکیــت فکری
دولتــی جمهــوری خلــق چیــن زی.تی.ایــی را بهعنــوان

بهتریــن شــرکت فناوریمحــور داخلــی در مدیریــت حــق
مالیکــت فکــری معرفــی کــرده اســت (مــی و ییــن.)2005 ،

ارتبــاط نزدیکــی بــا بــازار دارنــد .از ایــن رو ،شــرکتهای
شکل  :1مدل مدیریت نوآوری با گرایش استانداردسازی

فناوریمحــور هرگــز نمیتواننــد بــر تحقیــق و توســعه

ـی محــدود و بســته تأکیــد کــرده ،کورکورانــه دنبالـهرو
داخلـ ِ

در فراینــد درونســپاری 40دو فعالیــت مــورد تأکیــد هســتند؛

“فرهنــگ مهندســی” باشــند .بایــد یــادآور شــد کــه زی.تــی.

اختراعــات مربــوط بــه اســتانداردها و همچنیــن ســاخت

و بــازار نیــز توجــه دارد .هماننــد تحــوالت تری-جــی ،فعالیت

شــبکههای نــوآوری داخلــی بهمنظــور آمادهکــردن بســتر

نــوآوری ایــن شــرکت ســه نــوع اســتانداردهای اصلــی را در

توســعهی اســتانداردها رقابــت کنــد .در خصــوص نــوآوری

و زمــان بهینــهی بازاریابــی ،مشــارکتی فعــال در تهیــهی

نــوآوری مشــارکتی خارجــی عبارتنــد از :کیفیــت پژوهــش

بــرای ایــن کار عــاوه بــر تکیــه بــر تحقیــق و توســعه داخلی،

عــاوه بــر ایــن ،همانطــور کــه شــکل ( )1نشــان میدهــد،

کــرده اســت؛ بــرای همیــن ،توانســته بــه اوج فنــاوری

اکتســاب ،یکپارچهســازی و تولیــد دانــش موردنیــاز بــرای

بــر میگیــرد .ایــن شــرکت بــرای دســتیابی بــه موقعیــت

مشــارکتی خارجــی بایــد یــادآور شــد کــه عوامــل بحرانــی

پیشنویــس اســتانداردها و فعالیتهــای نــوآوری داشــته و

شــرکا و مشــارکت کاربــران و مدیــران شــبکههای نــوآوری.

بــر اقدامــات افقــی و عمــودی نــوآوری مشــارکتی نیــز تکیــه

در فعالیتهــای نــوآوری ســه عامــل توانمندســاز اصلــی

دســت یابــد و بــه ســرعت امتیــاز پیشــگامی در بازارهــای

نشــان میدهنــد انتخابهــای شــرکت زی.تی.ایــی هــر چــه

اســتقرار نهایــی یــک اســتاندارد برگرفتــه از استانداردســازیِ

در تمــام ایــن موضوعــات دارد :یعنــی ،مدیریــت نادرســت

شــبکههای نــوآوری خارجــی بــا شــرکای بحرانــی در امتــداد

کــه هرگــز در فراینــد استانداردســازی مطــرح نمیشــوند و

در نتیجــه ،بــرای اینکــه شــرکتهای فناوریمحــور بــا

وجــود دارد :اول اینکــه ،ایــن فعالیتهــای هســت ه نــوآوری
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تری-جی را در اختیار بگیرد.

کــه باشــند ،مدیریــت حــق مالکیــت فکــری نقــش مرکــزی

استانداردهاســت .بــرای همیــن ،مســتلزم تشــکیل

ایــن حــق موجــب بــروز نتایجــی در نــوآوری خواهــد شــد

زنجیــره صنعــت و تــاش هــای جمعــی پیوســته آنهاســت.

در نتیجــه پذیرفتــه نشــده ،انتشــار نمییابنــد .همانطــور

بهرهگیــری از تــوان کلــی شــبکهها وارد بازارهــای جدیــد

مالکیــت فکــری در سراســر رویههــای توســعه اســتانداردهای

شــبکههای نــوآوری خارجــی ادامــه دهنــد .ایــن مســئله

مراحــل اولیـهی استانداردســازی ،ردیابــی ثبــت اختراعــات و

میکنــد؛ زیــرا ایــن شــرکتها از منظــر فنــاوری ضعیفتــر

کــه مــوردکاوی نشــان میدهــد مدیریــت اثربخــش حــق

شــوند ،بایــد همچنــان بــه مشــارکت فعــال در ایــن نــوع

زی.تی.ایــی انجــام میشــود .طــرح کلــی ثبــت اختراعــات در

بــه ویــژه در مــورد شــرکتهای فناورمحــور نوظهــور صــدق

جســتجو در طــول استانداردســازی و درخواس ـتهای ثبــت

هســتند و تجربــهی بینالمللــی کمتــری دارنــد.

اختــراع جــاری پــس از تکمیــل تحقیــق و توســعه ،همگــی

40. in-house sourcing
41. niche fields
42. first-mover advantage
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مدل استانداردسازیِ نوآوری :موردکاوی شرکتهای فناوریمحور

یعنــی ،تحقیــق و توســعه تــاش میکنــد بــرای ثبــت

ایــی فقــط فناوریمحــور نیســت ،بلکــه ،بــه ترکیــب فنــاوری

سال ششم -شماره  - 1پیاپی  - 19بهار 1395

کــه بهبــود توانمنــدی نــوآوری و تأثیــر آن بــر اســتانداردها،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

از ایــن گذشــته ،اقدامــات زی.تی.ایــی داللــت بــر آن دارنــد

 4نتیجهگیری

ایــن مقالــه بــه بررســی نحــوهی مدیریــت اثربخــش نــوآوری
بــرای شــرکتهای فناوریمحــور بــا هــدف استانداردســازی
میپــردازد .یافتههــا حکایــت از آن دارد کــه نــوآوری بــا

مدل استانداردسازیِ نوآوری :موردکاوی شرکتهای فناوریمحور

گرایــش استانداردســازی نیازمنــد تأکیــد بــر ســه عنصــر
بحرانــی نــوآوری یعنــی ،برنامهریــزی راهبــردی نــوآوری،

فعالیتهــای تحقیــق و توســعه داخلــی و نــوآوری مشــارکتی

خارجــی ،همــراه بــا فعالیتهــای کلیــدی تشــکیلدهندهی

آنهاســت؛ البتــه بــه ســه عامــل توانمندســاز ،یعنــی مدیریت

حــق مالکیــت فکــری ،تمرکــز بــر بــازار و همــکاری در امتداد
زنجیرههــای صنعــت نیــز بایــد توجــه شــود .از ایــن رو،
مدلــی بــرای مدیریــت نــوآوری بــا گرایــش استانداردســازی

بــرای شــرکتهای فناوریمحــور پیشــنهاد شــده اســت.

ایــن پژوهــش ،تالشــی بــرای کمــک بــه شــرکتهای
فناوریمحــور نظــام اقتصــادی چیــن اســت تــا ســاز و
کارهــای جدیــد فعالیتهــای نــوآوری را درک کــرده ،منابــع

و توانمندیهــای خــود را بــا تقاضاهــا و خصوصیتهــای
64

استانداردســازی تطبیــق دهنــد و بهبــود تــوان نــوآوری را بــا

کل مدیریــت و راهبردهــا یکپارچــه ســازند .بــه شــرکتهای
بیشــتر آنهــا تجربــهی کمــی در استانداردســازی داشــته،
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فناوریمحــور چیــن ،کــه در مقایســه بــا رقبــای خارجــی،

دانــش کمتــری را گــردآوری کردهانــد ،توصیــه میشــود

یــک رویکــرد نظاممنــد را بهصــورت راهبــردی بــرای
فعالیتهــای نــوآوری خــود توســعه دهنــد تــا بتواننــد بــا

چالشهــای محیــط استانداردســازی مقابلــه نماینــد .از ایــن

رو ،شــرکتهای فناوریمحــور چیــن کــه قصــد دارنــد
مدیریــت موفقیتآمیــز نــوآوری بــا گرایــش استانداردســازی

را انجــام دهنــد ،بایــد اقداماتــی را بهعمــل آورنــد کــه بیشــتر

پیرامــون ســه عنصــر هســته نــوآوری در استانداردســازی

میگردنــد.

از ایــن گذشــته ،مبنــای ایــن مقالــه فقــط یــک مــوردکاوی

اســت کــه بــه بررســی صنعــت مخابــرات میپــردازد و بــا

توجــه بــه تنــوع صنایــع فناوریمحــور شــامل فناوریهــای
متفــاوت و چرخههــای عمــر گوناگــون ،نیــاز اســت کــه

چارچــوب نظــری را بــا انجــام موردکاویهــای بیشــتر یــا

کمــی تأییــد کــرد بهطوریکــه محتــوای آن
پژوهــش ّ

قابــل پاالیــش باشــد .عــاوه بــر ایــن ،اســتانداردهای فنــی در

مراحــل مختلــف توســعه فناورانــه تدویــن خواهنــد شــد کــه
در نتیجــه  ،کاوش نــوآوری مناســب بــرای مراحــل مختلــف

استانداردســازی در پژوهشهــای آینــده کاری ارزشــمند
اســت؛ ایــن کاوش بــه شــرکتهای فناوریمحــور کمــک

میکنــد تــا ســطوح مناســبی از توانمنــدی نــوآوری را بــا
مشــارکت در فراینــد استانداردســازی حفــظ و نگهــداری

کننــد.
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