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چکیده:

***

تاریخ دریافت94/11/11 :
تاریخ پذیرش94/12/04 :

ایــن مقالــه بــه بررســی کاربــرد روش دِلفــی در شناســایی زمینههــای آینــدهی استانداردســازی میپــردازد و بــرای ایــن کار
از شــاخصهای مختلــف علــم و فنــاوری کمــک میگیــرد .منظــور از واژهی « استانداردســازی ، »1فراینــد تدویــن ،توســعه و
اســتقرار اســتانداردهای فنــی در یــک نهــاد استانداردســازی اســت .نظــر بــه اینکــه مقال ـهی حاضــر ماهیــت اکتشــافی دارد ،فراینــد
ع بــه
شناســایی زمینههــای آینــدهی استانداردســازی شــرح داده میشــود .بــرای اینکــه بتــوان پیشبینــی نظاممنــدی راجــ 
زمینههــای پیچیــدهی علــم و فنــاوری ارائــه کــرد ،بایــد ترکیبــی از تحلیلهــای مبتنــی بــر شــاخصهای کمــی و بررســیهای
کیفــی عمیــق دِلفــی را ب ـهکار گرفــت .در ابتــدا ،بــرای شناســایی تحــوالت پویــا در ایــن حــوزه ،تحلیلهــای آمــاریِ شــاخصهای
مناســب انجــام میشــود .ســپس ،بــرای شناســایی چالشهــای جزئــی در استانداردســازیهای آینــده ،بررســیهای کیفــی دِلفــی
صــورت میگیــرد .بــرای گــردآوری و ارزشــیابی موضوعــات مرتبــط ،بــه جوامعــی از خبــرگان ،مراجعــه شــد ،کــه براســاس اطالعــات
پایگاههــای دادهی علــم و فنــاوری شناســایی شــده بودنــد .مقال ـهی حاضــر ،در پایــان ،بــه ارزیابــی رویکــرد انتخابــی میپــردازد و
بــا مــرور ادبیــات موجــود در خصــوص روششناســی دِلفــی ،دیدگاههــای عملــی بــرای امکانســنجی آن ،ارائــه میدهــد .عالوهبــر
ایــن ،دورنمــای بهبودهــای بیشــتر و زمینههــای دیگــر کاربــرد آن نیــز ،ارائــه میشــود.
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فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

واژگان کلیدی:

پیشبینی استانداردسازی ،دلفی ،شاخصهای علم و فناوری.

را بایــد در محیــط تحــوالت عمومــی فناورانــه انجــام داد .بــه

 .1مقدمه

فعالیتهــای پیشبینــی ،2فرایندهایــی چندمرحلــهای

هســتند .ایــن فعالیتهــا ،همــواره اهــداف متفاوتــی را دنبــال
میکننــد .بــا ایــن وجــود ،هــدف اصلــی اجــرای پیشبینــی،

شناســایی زمینههــای آینــدهی علــم و فنــاوری اســت کــه در

آنهــا ،یــک ســازمان ،در یــک کشــور ،یــک شــرکت یــا یــک
ســازمان پژوهشــی ،میتوانــد بــه یــک جایــگاه پیشــرو در

عرص ـهی بینالمللــی دســت یابــد .همانگونــه کــه مارتیــن

3

( )1995بیــان میکنــد:

“هــدف نهایــی پیشبینــی ،حصــول اطمینــان از شناســایی
ســریع حوزههایــی از علــم و فنــاوری اســت کــه احتمــال

دارد ،منافــع اقتصــادی -اجتماعــی را در آینــده فراهــم
آورنــد”.
شناســایی ایــن حوزههــای آینــده ،فقــط بــا بررســی پایــگاه

علــم و فنــاوری ،تشــکیالت نهــادی و قــدرت اقتصــادی یــک
کشــور یــا یــک ســازمان امکانپذیــر اســت .البتــه ایــن کار

* دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه مالکاشتر ،تهران ،ایران
** دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
*** کارشناسی ارشد ،مترجمی زبان انگلیسی

بیانــی دیگــر ،توانایــی یــک کشــور یــا ســازمان بــرای تولیــد

و تجاریســازی جریــان فناوریهــای جدیــد در مــدت
زمانــی طوالنیتــر ،بــرای توســعهی اقتصــادی ،ضــروری
اســت (فورمــن و همــکاران .)2002 ،تــوان بالقــوهی خلــق
4

نــوآوری و همچنیــن ســایر شــاخصهای مهــم فراینــد
نــوآوری در مفهــوم نظــام ملــی نــوآوری خالصــه شــده
اســت (بــرای مثــال ،رجــوع کنیــد آرنولــد و همــکاران
5

( .))2001همچنیــن ایــن نظــام شــامل توانمندیهــا یــا
شایســتگی اقتصــادی کنشــگران آن ،بــرای تولیــد ،انتشــار

و تجاریســازی فناوریهاســت (کارلســون و همــکاران،
6

 .)2002در ایــن راســتا ،استانداردســازی ،امــکان تقویــت و
تحکیــم ایــن توانمندیهــا را فراهــم میکنــد.

بهطورکلــی ،منظــور از استانداردســازی ،فراینــد تدویــن،

توســعه و اســتقرار اســتانداردهای فنــی اســت .فراینــد

استانداردســازی بــا درگیرکــردن هم ـهی ذینفعــان مرتبــط
1. Standardization
2. Foresight Activities
3. Martin
4. Furman
5. Arnold
6. Carlsson

و همچنیــن متحدکــردن و اســتانداردکردن ،تــاش میکنــد

شــاخصها و برخــی از امکانهــا و احتمــاالت تحلیلهــای

یــک اســتاندارد رســمی ، 7تعیینکننــدهی قوانیــن ،خطــوط

ایــن ،ویژگیهــای خــاص روششناســی نیــز شــرح داده

واقــع ،اســتاندارد ،قانونــی اســت کــه مــورد پذیــرش جهانــی

استانداردســازی ،موجــب بــروز یــک حــوزهی کاربــردی

از موانــع فنــی کاربــرد ،پرهیــز کنــد .بــه بیــان دقیقتــر،

راهنمــا یــا ویژگیهــای کارهــا و نتایــج آنهاســت .در
بــوده و کاربــرد عمومــی دارد .تدویــن اســتانداردها طــی
فراینــد اجمــاع و تصویــب آنهــا هــم از ســوی یــک نهــاد

آمــاری و کتابســنجی تعییــن میشــوند .عالوهبــر

میشــوند )2 .بهکارگیــری ایــن رویکــرد در پیشبینــی
عملــی جدیــد در روششناســی دِلفــی میشــود .ایــن
مقالـه ،توجهــی ویــژه بــه مطالعـهی اکتشــافی ایــن حــوزهی

شناختهشــده ماننــد یــک نهــاد ملــی اســتاندارد انجــام

کاربــردی دارد .بهویــژه اینکــه ،ویژگیهــای ذینفعــان

آنکــه انطبــاق بــا آنهــا در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات

امــکان کاربــرد ایــن روش ،ارزشــیابی میشــود .بــرای ایــن

میشــود .هرچنــد ،شــکل آنهــا ،حالــت توصیــه دارد ،مگــر

فرایندهــای استانداردســازی را بیــان میکنــد )3 .در نهایــت،

عاملــی ضــروری بــرای توســعهی اقتصــادی یــک فنــاوری

باشــند .بــا وجــود اهمیــت اقتصــادی ،ارجاعــات در زمینـهی

ادام ـهی مقالــه بــه ایــن ترتیــب اســت کــه بخــش ( )2بــه
مالحظــات عملــی اولیــهی پیشبینــی استانداردســازی

یافتههــای علمــی در کســبوکار روزمــرهی کمیتههــای

میپــردازد .بخــش ( )3پیشــینهی نظــری مربــوط بــه

میــان پژوهــش علمــی جــاری و نقشــهی راه فرایندهــای

استانداردســازی در فراینــد تحقیــق و توســعه را ارائه میدهد.

استانداردســازی وجــود نــدارد کــه علــت آن وجــود اختــاف
استانداردســازی آینــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن مســئله،

شــاخصهای علــم و فنــاوری ،روش دِلفــی و نقــش

در بخــش ( )4شــرحی کلیتــر از روش ارائــه میشــود .پــس

آینــدهی استانداردســازی توســعه یافتــه کــه در ســایر

دیدگاههــای عملــی بــرای امکانســنجی آن مطــرح

حوزههــای کاربــردی پیشبینــی هــم کاربــرد دارد .ایــن

در نهایــت ،برخــی مالحظــات روششناســی بههمــراه

میشــود .پیشــنهادها و محدودیتهــای ایــن رویکــرد نیــز

رویکــرد ،مکمــل رویکــرد کالســیک دِلفــی بــا تحلیلهــای

همــراه بــا کاربــرد آن در ســایر حوزههــای کاربــردی بحــث

پیچیــدهی علــم و فنــاوری ارائــه میدهــد .رویکــرد شــاخص،

 .2مالحظات عملی اولیه

و همچنیــن پانــل خبــرگان در بررســیهای بعــدی دِلفــی

موضوعــات استانداردســازی ،توجــه بــه ویژگیهــای عمومــی

آمــاری شاخصهاســت کــه یــک مــرور کلــی از حوزههــای

بــرای شناســایی حوزههــای آینــدهی پویــا در علــم و فنــاوری
بـهکار مـیرود .براســاس نتایــج اولیــن تحلیــل ،بررسـیهای
عمیــق برخــط دِلفــی در چندیــن دور ،بهصــورت کیفــی و

میشــوند.

در انتخــاب رویکــرد مناســب پیشبینــی بــرای شناســایی
فرایندهــای استانداردســازی ضــروری اســت .درســت ماننــد

بســیاری از فرایندهــای هماهنگــی ،مشــارکت کافــی

کمــی ،انجــام میشــود .ایــن روششناســی بــا بهرهگیــری

ذینفعــان در استانداردســازی ضــروری اســت .هرچنــد،

اجمــاع را نشــان میدهــد.

نامتــوازن ذینفعــان اســت .اگرچــه ارتبــاط اســتانداردها

از دانــش ضمنــی شــرکتکنندگان ،حوزههــای متناقــض و
مقالهی حاضر ،بر سه هدف متفاوت تأکید میکند:

ویژگــی برخــی از فرایندهــای استانداردســازی ،مشــارکت

در پژوهــش بنیادیــن ،قابلتوجــه اســت ،نهادهــای

 )1بررســی توســعهی احتمالــی روش دِلفــی بــه کمــک

پژوهشــی ،مشــارکت کافــی در بســیاری از کمیتههــای

کیفــی عمیــق دِلفی .بــرای معرفی ایــن روش ،مجموعـهای از

منفــی بــر کیفیــت و کاربــرد اســتانداردهای حاصــل وجــود

ترکیبــی از تحلیلهــای کمــی شــاخصمحور و بررس ـیهای

استانداردســازی ندارنــد .درنتیجــه ،احتمــال بــروز اثــرات
7. De-jure Standard
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شناسایی زمینههای آیندهی استانداردسازی :کاربرد اکتشافی روش دِلفی

یــک رویکــرد مکمــل شــاخص -دِلفــی بــرای انجــام

از آن ،تحلیــل مقایســهای موردکاویهــا صــورت میگیــرد.

نظاممنــد مطالعــات پیشبینــی در شناســایی زمینههــای
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ارتقــای انتشــار دانــش فناورانــه ،موجبشــده اســتانداردها،

کاربــرد آن در حوزههــای کاربــردی دیگــر بحــث میشــود.

اســتانداردهای رســمی و خطــوط راهنمــای فنــی بــا هــدف

شناســایی خبــرگان کلیــدی بررســیهای دِلفــی و امــکان

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

ملــی و بینالمللــی اجبــاری باشــد .تدویــن و بهکارگیــری

منظــور ،در مــورد مفیدبــودن رویکــرد شــاخص ،بهویــژه برای

دارد .فرایندهــای استانداردســازی ،فرایندهایــی چندمرحلهای

بــرای ایجــاد هماهنگــی هســتند کــه نتیجـهی آنهــا تدوین

بحثهــای گروهــی کمیتههــای استانداردســازی هســتند.

نهادهــای استانداردســازی انجــام میشــود .ذینفعــان

قابلاطمینانتریــن اجمــاع از عقایــد گروهــی از خبــرگان

اســتانداردهایی مبتنــی بــر اجمــاع اســت کــه بــا همــکاری
شــرکتکننده در ایــن فرایندهــا ،همگــن نیســتند ،یعنــی

هــر یــک منافــع شــخصی خــاص خــود را دنبــال میکننــد.

بســیاری از ایــن ویژگیهــا در مــورد رویکردهــای دِلفــی نیــز
صــدق میکننــد ،یــا بــا ایــن رویکردهــا ارائــه میشــوند.

شناسایی زمینههای آیندهی استانداردسازی :کاربرد اکتشافی روش دِلفی

استانداردســازی هســتند ،امــا فاقــد بخشهــای تعاملــی

عالوهبــر ایــن ،بررس ـیهای دِلفــی بــا دورهــای پیاپــی خــود

از ایــن گذشــته ،هــدف اولیـهی روششناســی دِلفــی ،کســب
اســت .جــدول ( )1خالصــهای از ایــن شــباهتها را نشــان

میدهــد .بــا درنظــر گرفتــن همــهی ایــن نکتههــا ،بــه

نظــر میرســد روش دِلفــی ،روشــی مناســب بــرای تعییــن
موضوعــات آینــدهی استانداردســازی باشــد.

و بازخــورد فــوری بــه مثاب ـ ه فرایندهــای هماهنگکننــدهی

جدول  :1شباهتهای میان فرایندهای استانداردسازی و بررسیهای دِلفی
بررسی دلفی

ذینفع
فرایند
نتایج

سازگار برای گروهی از پاسخدهندگان ناهمگن
فرایند هماهنگی و ارزیابی چندمرحلهای
تعیین اولویتها

تعیین اولویتها

تمرکز بر نتایج مبتنی بر اجماع

وابستگی به خبرگان مشارکتکننده

وابستگی به ذینفعان مشارکتکننده

ج) ارزشــیابی عقایــد یــک گــروه از خبــرگان در خصــوص

موضوعــی بســیار بــا اهمیــت اســت کــه بهراحتــی انجــام
توصیــه میکنــد کــه فراینــد انتخــاب بــا گرایــش بــه ســمت

هــدف اولیــهی ایــن مطالعــه ،تعییــن جهتهــای کلــی در

کارکــرد و اهــداف بررســی انجــام شــود.
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تصمیمگیری بر مبنای اجماع

یــک واقعیــت پراکنــده؛ د) دســتیابی بــه اجمــاع در بیــن

نمیشــود .درخصــوص رویکردهــای دِلفــی ،هــادِر)2000( 8
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مشارکت ذینفعان ناهمگن
فرایند هماهنگی چندمرحلهای طوالنی

در هــر دو فراینــد ،انتخــاب ذینفعــان یــا اعضــای پانــل،

8

فرایند استانداردسازی

مشــارکتکنندگان.

راســتای فعالیتهــای آینــده ،یعنــی تــاش بــرای شناســایی

اهــداف عینــی پیشبینــی استانداردســازی بــه دو

حوزههــای رو بــه رشــد علــم و فنــاوری اســت .مشــارکت

( .))2000در گونهشناســی مارتیــن ،روشهــای پیشبینــی

موجــب شــده ،ایــن مطالعــه بــه فکــر افزایــش حساســیت

کلیــدی طبقهبنــدی میشــوند .ایــن گونهشناســی ،میــان

استانداردســازی و اســتانداردها باشــد .بررســیهای

سیاســت یــا مقــررات )2 ،تعییــن اولویتهــا )3 ،هوشــمندی

یعنــی نهتنهــا اجمــاع را در بیــن مشــارکتکنندگان اشــاعه

گونهشناســی گرایــش دارنــد (مارتیــن ( ،)1995هــادر
همــراه بــا چندیــن ویژگــی ،خصوصیــت و کارکــرد میانــی

 )1تعییــن جهــت ،یعنــی تعییــن خطــوط راهنمــای کلــی
آیندهنگرانــه ، 9یعنــی ارائــهی اطالعــات پیشزمینــه و
هشــدار زودهنــگام نســبت بــه تحــوالت اخیــر )4 ،اجمــاع،

 )5حمایــت از یــک پژوهــش جدیــد یــا دفــاع از یــک

برنامــهی موجــود و  )6ارتباطــات و آمــوزش و پــرورش در

انــدک جامعــهی پژوهشــی در فرایندهــای استانداردســازی

پژوهشــگران و ســازمانهای پژوهشــی نســبت بــه اهمیــت
روششناســی دلفــی نیــز یــک کارکــرد ارتباطــی دارنــد،

میدهنــد ،بلکــه میــزان آگاهــی را هــم ارتقــا میدهنــد.

بیشــتر خبــرگان بــر ایــن باورنــد کــه پیشبینــی ،یــک
فراینــد جمعــی و مشــورتی اســت کــه اهمیــت آن بــه

انــدازهی نتیجــه و بلکــه بیشــتر از آن اســت .هــدف دیگر این

جامعــهی پژوهشــی ،تمایــز قائــل میشــود .گونهشناســی

مطالعــه ،یکپارچهســازی تحقیــق و توســعه و فعالیتهــای

ایــن ترتیــب بیــان میکنــد :الــف) خلــق ایــده ،کــه برخــاف

دلفــی ،انگیزشهــای جدیــد و تحــوالت اخیــر علــم را در

میکنــد؛ ب)پیشبینــی دقیــق یــک واقعیــت غیرمســلم؛

یعنــی آغــاز فعالیتهــای استانداردســازی ،بایــد ارزشــیابی

هــادِر ( ،)2000اهــداف اصلــی بررســیهای دِلفــی را بــه
رویکــرد کالســیک دِلفــی ،پاســخهای کیفــی را ارزشــیابی

استانداردســازی اســت .در اینجــا ،دورهــای کمــی بررســی

برمیگیرنــد .عالوهبــر ایــن ،زمانبنــدی توصیهشــده،
8. Häder
9. Anticipatory Intelligence

شــود تــا در نتیجــه ،بتــوان موضوعــات ضــروری و مرتبــط را

مختلــف تحقیــق و توســعه ،از پژوهــش بنیادیــن ،کاربــردی

 .3پیشینهی نظری

بــازار ،تمایــز قائــل میشــود .ایــن فعالیتهــا مربــوط بــه

اولویتبنــدی کــرد.

و توســعهی تجربــی گرفتــه تــا استانداردســازی و ورود بــه

در ایــن بخــش،پیشــینهی نظــری مربــوط بــه ترکیــب

مراحــل مختلــف نــوآوری ،یعنــی خلــق ایــده ،طراحــی

عمیقتــر ،ســه جنبـهی بســیار مهــم بــه طــور مجــزا مدنظــر

هســتند .ایــن بخشهــا بــا شــاخصهای مختلــف ورودی

بــه شــاخصهای علــم و فنــاوری ،پژوهــش در مــورد روش

نشــریات ،کاربردهــای حقــوق ثبــت اختــراع و همچنیــن

روش کاربــردی ارائــه میشــود .بــرای یافتــن دیدگاههــای

قــرار میگیــرد .ایــن ســه جنبــه شــامل نظریــهی مربــوط

مفهومــی ،طراحــی نهایــی ،مهندســی و انتشــار تــا تقلیــد

و خروجــی نظیــر هزینههــای تحقیــق و توســعه ،کارکنــان،

ـل توســعه و کاربــرد شــاخصهای نــوآوری ،در کانــون
تحلیـ ِ

نمیکنــد .دادههــای مربــوط بــه کاربــرد حــق ثبــت اختــراع

شــاخصهایی از دادههــای مربــوط بــه مســتندات علمــی

کاربــردی بـهکار بــرد ،امــا راهبردهــای ثبــت اختراع نــوآوران

میشــوند .بنابرایــن ،روشهــای مختلــف در ســطوح متفاوتــی

شــود.

گروههــای پژوهشــی ،شــبکههای پژوهشــگران ،نهادهــا،

بــر میگیــرد؛ ذینفعانــی کــه جایگاهــی در نظــام ملــی

تحلیلهــای توســعهی فناورانــه و نــوآوری میپردازنــد .از

میتــوان گفــت کــه نظــام نــوآوری شــامل تمامــی عوامــل

حــوزهی پژوهــش کمــی علــم و فنــاوری قــرار دارد .چنیــن
و عملــی یــا کاربردهــای حقــوق ثبــت اختــراع ،اســتخراج
از توســعهی فناورانــه (بهعنــوان مثــال ،تحلیلهــای افــراد،

ســطوح منطقــهای ،ملــی و حتــی فراملــی) بــه ارائــهی

بالقــوهی نــوآوری ،توانمندیهــای فناورانــه یــا توســعههای
احتمالــی فناورانــه در آینــده اســتفاده کــرد.

میتوانــد موجــب انحــراف نتایــج ســنجش و اندازهگیــری

بهعــاوه ،نظــام شــاخص ،ذینفعــان مختلفــی را نیــز در
نــوآوری دارنــد .در معرفــی کلــی مفهــوم نظــام ملی نــوآوری،
مهــم اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی ،ســازمانی ،نهــادی

و ســایر عوامــل اســت کــه بــر توســعه ،انتشــار و کاربــرد

نوآوریهــا تأثیــر میگذارنــد .بنابــر اظهــارات فاگِرب ِــرگ11و

بــرای اینکــه تحلیــل شــفاف باشــد ،بهطــور معمــول،

همکارانــش ( ،)2006ایــن بــدان معنــی اســت کــه بهطــور

و فناورانــه ،انجــام میشــود .بــا وجــود آنکــه فراینــد

در بســتر همــکاری و همبســتگی بــا ســایر ســازمانها انجــام

براســاس یــک مــدل مرحلــهای ســاده از پیشــرفت علمــی
تحقیــق و توســعه ،نــه خطــی و نــه ســاده اســت و مرزهــای

معمــول ،بنگاههــا در انــزوا نــوآوری نمیکننــد ،بلکــه نــوآوری

میشــود .اجــزای ســازندهی ایــن نظــام ،بخشهــای عملیاتــی

میــان مراحــل مختلــف آن نامشــخص بــوده ،گاهــی نیــز

آن ،شــامل نظــام ورودی /خروجــی (یعنــی بنگاههــای

در پشــتیبانی از ایــن مــدل ســاده وجــود دارد .هــر چنــد،

و غیــره) ،نهادهــای غیربنگاهــی فعــال در حــوزهی علــم و

بــا همپوشــانی همــراه اســت ،شــواهدی تجربــی و کلــی
شــاخصهای علــم و فنــاوری را بایــد بهعنــوان اطالعــات

تکمیلــی درنظــر گرفــت.

بوکار و صنعتــی ،تأمینکننــدگان ،مشــتریان ،رقبــا
کســ 
فنــاوری ،ماننــد دانشــگاهها و نهادهــای پژوهشــی و همچنین

سیاســت فنــاوری در قالــب نمایندگیهــا و سیاســتهای

در ادامــه ،بــه نظــام شــاخصهای علــم و فنــاوری اشــاره

دولتــی اســت .از ایــن گذشــته ،رفتــار ســازمانها در تعامــل

(رجــوع کنیــد بــه شــکل ( .))1در ایــن نظــام ،مفهــوم مــدل

مقــررات و هنجارهــا شــکل میگیــردکــه انگیزههــا و

میشــود کــه گــراپ )1997( 10اندکــی تغییــر داده اســت

خطــی مرحلــهای تحقیــق و توســعه ،تعدیلشــده اســت.
در اینجــا ،فراینــد تحقیــق و توســعه بیــن فعالیتهــای

بــا ســایر نهادهــا و شــرایط چارچــوب قوانیــن ،اســتانداردها،

موانعــی را فــراروی نــوآوری قــرار میدهنــد  .هــر چنــد
12

تأکیــد و توجــه ایــن مقالــه فقــط بــر فعالیتهــای ملــی
10. Grupp
11. Fagerberg

 .12در واقع ،این نظام شامل ابهامات مفهومی است که فقط بهطور خالصه ،در این مقاله به آنها اشاره میشود .یکی از آنها ،نهادهای نظام نوآوری است که به روشهای مختلفی
استفاده میشود .این مفهوم برخی اوقات برای کنشگران سازمانی مانند نوع سازمان یا نقشآفرینان و قواعد نهادی مانند قوانین ،مقررات یا روتینها بکار میرود .این رویکردهای
متفاوت در مطالعهی فاگربرگ و همکاران ( )2006به تفصیل بحث شده است.

9

شناسایی زمینههای آیندهی استانداردسازی :کاربرد اکتشافی روش دِلفی

شــاخصهای علــم و فنــاوری میتــوان بــرای بــرآورد تــوان

را میتــوان بــرای ســنجش خروجــی تحقیــق و توســعهی
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 1-3شاخصهای علم و فناوری

باشــند .ایــن وضعیــت در مــورد توســعهی صنعتــی صــدق

آنهاســت.

نشــریات خــاص علمــی بیانگــر پژوهــش کاربــردی و بنیادین

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

دلفــی و همچنیــن نقــش اســتانداردها و پیشــینهی اقتصادی

تجــارت و صــادرات در ارتبــاط هســتند .بهنظــر میرســد،

نــوآوری اســت .ایــن تأکیــد ،تمامــی کنشــگران و فعالیتهــا

را در اقتصــاد دربــر میگیــرد کــه وجودشــان بــرای نــوآوری
صنعتــی و تجــاری ضــروری اســت و توســعهی اقتصــادی را

بهدنبــال دارد .البتــه رابطــهی میــان پژوهــش ،نــوآوری و

توســعهی اقتصــادی -اجتماعــی نیــز حائــز اهمیــت اســت.
یکــی از مهمتریــن انــواع رابطههــا در نظامهــای نــوآوری،
مربــوط بــه انتقــال فنــاوری اســت .مهمتریــن اجــزای

شناسایی زمینههای آیندهی استانداردسازی :کاربرد اکتشافی روش دِلفی

نظامهــای ملــی نــوآوری عبارتنــد از نظــام صنعتــی ،نظــام
آمــوزش و پژوهــش ،نظــام سیاســی و میانجیهــا .همانطــور

کــه آرنولــد و همکارانــش ( )2001بیــان کردهانــد ،نــوآوری

و یادگیــری بیشــتر ماهیــت شــبکهای و جمعــی دارنــد .البتــه
ایــن نــوع نتیجهگیــری بــا نگــرش متعــارف نئو-کالســیک

تناقــض دارد؛ نگرشــی کــه تمرکــز آن بــر کســب وکارآفرینی
بــه عنــوان یــک حرکــت فــردی بــود .از ایــنرو ،تحلیــل

شــبکههای موجــود در شــرکتها نیــز مدنظــر قــرار گیرنــد.
شــاخصهای علــم و فنــاوری گزینههــای مختلفــی را

بــرای تحلیــل ارائــه میدهنــد کــه از آن جملــه میتــوان

بــه تحلیــل ترتیبــات نهــادی و شناســایی فعــاالن تحقیــق و
توســعه در ســطح ُخــرد نهــادی ،تحلیــل روندهــای فنــاوری

در ســطوح ملــی ،توزیــع منطقــهای فعالیتهــا و فعــاالن،
تخصصگرایــی ملــی ،تحلیــل ارجاعــات جهــت ارزیابــی

کمــی کارنمــود پژوهــش ،یــا شناســایی گروههــای
13

پژوهشــی بــه کمــک تحلیــل نشــریات ،اشــاره کــرد .شــرح

مفصــل ســنجش نــوآوری بــا شــاخصهای علــم و فنــاوری،

تحلیــل نشــریات و شــاخصهای حــق ثبــت اختــراع و

همچنیــن درآمــدی بــر روششناســی عمومــی در مطالعــات
موئــد 14و همــکاران ( ،)2004گــراپ ( )1990و اســمیت

15

( )2005بیانشــده اســت.

تکتــک بنگاههــا بــه تنهایــی کافــی نیســت و بایــد نظــام
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شکل  :1شاخصهای نظام علم و فناوری (گراپ)1997،
13. Performance
14. Moed
15. Smith

 2-3روش دِلفی

* تعــداد مطلــوب دورهــا :وودِنبِــرگ 16بــا مــرور چندیــن

بهطورکلــی ،روش دِلفــی یــک نــوع فراینــد تعامــل گروهــی
ســاختاریافتهی چندســطحی اســت کــه افــراد را ملــزم
میکنــد راجــع بــه چندیــن دور جلســه ،قضــاوت عــددی

نماینــد .در بیــن ایــن دور جلســات ،یــک پانــل بیدرنــگ،

بازخــورد بینــام ارائــه میدهــد .تصــور بــر ایــن اســت
کــه روش دلفــی بــه اســتخراج نظــرات کارشناســی مبتنــی
بــر اجمــاع یــا شناســایی ضــرورت اقــدام در صــورت بــروز

اختــاف عقیــده ،میانجامــد.

در رشــتههای مختلــف و انــواع حوزههــای کاربــردی

بهمنظــور ارزیابــی و پیشبینــی تحــوالت آینــده جهــت
ســنجش و کمــک بــه پیشنگــری و تصمیمگیــری اســتفاده
شــده اســت .بــا ایــن وجــود ،ایــن فــن ،گونههــای متفاوتــی
دارد :بســته بــه دامنــه و هــدف مطالعــه ،اجــزای مختلــف

طرحهــای کالســیک دلفــی ،یعنــی پرســشنامههای
رســمی ،بازخوردهــای بینــام و دورهــای تکــراری اســتفاده

میشــوند .در اصــل،روش دِلفــی بــرای خلــق و ارزشــیابی

ایــده ،طراحیشــده اســت و روشــی کارآمــد از نظــر هزینــه و
طــول دهـهی اول پیدایــش روش دلفــی ،بیشــتر تالشهــا در
راســتای مقاصــد پیشبینــی انجــام میشــد .عالوهبــر ایــن،

روش دلفــی نهتنهــا ابــزاری بــرای شناســایی عقایــد گروهــی،
بلکــه ســاختاری بــرای فراینــد ارتباطــات گروهــی بــود.

هــر چنــد مطالعــات اخیــر ،کارنمــود بالقــوهی ایــن روش را
مدنظــر قــرار داده ،اعتبــار و دقــت بلندمــدت آن را نیز نشــان

دادهانــد .ایــن مطالعــات ،بــه بررســی عوامــل تعیینکننــدهی
پیشبینیهــای دقیــق و قضــاوت صحیــح میپردازنــد .بــا

ایــن وجــود ،هنــوز حــرف و حدیــث پیرامــون طــرح مطلــوب

روش دِلفــی زیــاد اســت :یعنــی کــدام عناصــر بــه بهبــود

دقــت کمــک میکننــد .در ایــن مرحلــه ،بهویــژه گزینــش
اعضــای پانــل ،تعــداد مطلــوب خبــرگان و دورهــای بررســی،

ماهیــت بازخــورد و همچنیــن دقــت و ثبــات قضاوتهــا

بررســی شــدند .بــا ایــن حــال ،میــزان تأثیــر آن بــر کیفیــت
نتایــج بررســی هنــوز ،قطعــی نیســت .ســه مــورد از ایــن

جنبههــا در زیــر ،بــه تفصیــل بیــان میشــوند.
28. Wright
29. Duffield
30. Jolson & Rossow
31. Sahal & Yee

17

پیبــردن بــه ســا زوکار اجمــاع در دورهــای تکــراری ،چندیــن
مطالع ـهی تجربــی انجــام شــده تــا تعــداد مطلــوب دورهــا

بــرای رســیدن بــه قضاوتهــای دقیــق و پایــدار مشــخص
21
شــود .پتنتــه 19و اَندرســون-پَ ِرنته ،)1987( 20براکهــاف

( )1975و رو و همکارانــش نشــان دادنــد کــه بهطوکلــی
22

دقــت قضــاوت در طــول دورهــا بهبــود مییابــد .در ارزیابــی
کــه وودِن ِبــرگ ( )1991انجــام داد تقریبـاً همـهی مطالعــات
مــورد بررســی ،بهبــود را تأییــد کردنــد .از ایــن گذشــته،

بیشــتر بهبودهــا بیــن دور اول و دوم بــرآورد ،روی میدهــد
(رجــوع کنیــد بــه باردکــی ،)1984( 23ن ِلمــز و پورتــر

24

( )1985و دالکــی .))1969( 25در برخــی از مطالعــات ،میــزان

دقــت پــس از دور دو ِم بــرآورد ،افزایــش بیشــتری داشــت.

(رجــوع کنیــد بــه ا ِرف ِم ِیــر و همــکاران کــه در آن  4تکــرار
26

مــورد نیــاز بــود) .هــر چنــد ،همگرایــی نظــرات ،دلیلــی بــر

بهبــو ِد دقــت و صحــت پیشبینــی نیســت .گفتنــی اینکــه

11

هم ـهی تغییــرات ،بــه بهبــو ِد پیشبینیهــا منجــر نشــدند.

پیشبینیهــای نادرســت در بازخــورد ،نیــز بــر پاســخ
پانــل تأثیــر گذاشــت :عاملــی کــه موجــب کاهــش دقــت
رتبهبنــدی اســت (رجــوع کنیــد بــه رو و همــکاران ()2005

و اشِ ــیبی و همــکاران (.))1975
27

* نــوع بهینــهی بازخــورد :هــدف اصلــی روش دِلفــی،

کاهــش فشــار ناشــی از ضــرورت انجــام انطبــاق اســت (رو و

ب نفــوذ
همــکاران )2005 ،کــه بیشــتر افــراد یــا افــراد صاحـ 
وارد میکننــد .گفتــه میشــود تغییــر قضــاوت فقــط بایــد
بــا داشــتن اطالعــات جدیــد صــورت گیــرد (وودنبــرگ،

 .)1991آثــار انــواع مختلــف بازخــورد ،بیشــتر در مطالعــات
رو و همــکاران ( ،)2005رو و رایــت ،)1996( 28دافیلــد

29

( )1993بررســی شــد.ایــن بازخوردهــا شــامل خالصــهی
آمــاری قضاوتهــای اعضــای پانــل ،از یــک شــماره تــا

توزیــع کامــل (وودنبــرگ( )1991 ،رجــوع کنید به جولســون

و روســو1971 ، 30؛ ســاهال و یــی ،)1975،31و همچنیــن
بازخــورد ع ّلــی یــا اســتداللها بــه همــراه برآوردهــای
عــددی آنهاســت (رو و همــکاران .)2005،نتایــج مطالعـهای

22. Rowe
23. Bardecki
24. Nelms & Porter
25. Dalkey
26. Erffmeyer
27. Scheibe

16. Woudenberg
17. Riggs
18. Clark & Friedman
19. Patenté
20. Anderson-Parenté
21. Brockhoff

شناسایی زمینههای آیندهی استانداردسازی :کاربرد اکتشافی روش دِلفی

زمــان بــرای بررســی طیــف وســیعتری از خبــرگان اســت .در

ریگــز ( )1983و کالرک و فریدمــن ( .)))1982بــرای
18
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گذاشــت و از آن زمــان تاکنــون بهطــور گســتردهای

دورهــا بیــن  2تــا  10متغیــر اســت ( رجــوع کنیــد بــه

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

روش دِلفــی در دهــهی  1950پــا بــه عرصــهی وجــود

مطالعـهی دِلفــی ،دریافــت کــه در کاربردهــای عملــی ،تعداد

کــه رو و همکارانــش ( )2005انجــام دادنــد ،داللــت بــر آن

دارد کــه احتمــال ممیــز بــودن آن دســته از اعضــای پانــل
کــه بازخــورد علّــی دریافــت کردنــد ،در مقایســه بــا آنهایــی

رویکــرد هــم بــا مخالفتهایــی روبهروســت .ادبیــات موجــود

ایــن بــدان معنــی اســت کــه بازخــورد آمــاری ،احتمــال

همکارانــش ( )1991نگرانیهایــی را پیرامــون مناس ـببودن

کــه بازخــورد آمــاری دریافــت کــرده بودنــد ،بیشــتر اســت.

مشــابهی دســتیافته اســت :یعنــی ،مــوارد زیــادی وجــود

در کانــون بحــث قــرار دارد .در ایــن زمینــه ،ارتبــاط بیــن

شناسایی زمینههای آیندهی استانداردسازی :کاربرد اکتشافی روش دِلفی

واقعــی مطــرح میکننــد .از ایــن گذشــته ،نیــاز بــه خبرگــی
دقــت و خوداظهــاری مــورد بررســی قــرار گرفتــه ،کــه نشــان

را نیــز شــامل میشــود .هــر چنــد ،خــو ِد وودِن ِبــرگ ()1991

از نتایــج معکــوس دارد (رجــوع کنیــد بــه رو و همــکاران

فشــار ناشــی از ضــرورت انجــام انطبــاق بههمــان انــدازه بــر

بــر ایــن اســت کــه بــه احتمــال زیــاد ،پیشبینیهــای

صحــت ایــن نتیجهگیــری را زیــر ســؤال میبــرد ،زیــرا

()1991؛ پ ِرنتــه و همــکاران ()1984؛ ِولتــی ( .))1972فــرض

تکتــک اعضــای پانــل تحمیــل میشــد .در ایــن خصــوص،

موضوعــات قبلــی در دور اول ،درســت در میآیــد .عالوهبــر

و کــدام یــک از خبــرگان نظــر خــود را تغییــر میدهنــد

اعضــای خبرهتــر پانــل ،ارزیابــی اولیـهی خــود را در دور اول،

چندیــن مطالعــه بــه ایــن ســؤال پرداختهانــد کــه چهوقــت
(رجــوع کنیــد بــه پتِنتــه و اندرســون -پ ِرنتــه ()1987؛ رو و

ایــن ،مطالعــات تجربــی نشــان داده ،احتمال آن کم اســت که

در صــورت دریافــت بازخــورد از افــراد غیرخبــره تغییــر دهند

رایــت ( .))1996خالصــه اینکــه ،رو و همکارانــش ()2005

(رو و همــکاران2005 ،؛ پتِنتــه و اندرســون -پ ِرنتــه1987،؛ رو

بیشــتری بــر دقــت دارد.

کــه نبــو ِد اطالعاتــی بــا ارتبــاط مســتقیم در موقعیتهــای

نشــان دادنــد کــه تکــرار در مقایســه بــا بازخــورد ،تأثیــر

و رایــت .)1996 ،در مقابــل ،وودِن ِبــرگ ( )1991مدعی اســت

* گزینــش خبــرگان :انتخــاب درســت اعضــای پانــل،

نامعلــوم ،در مقایســه بــا اطالعــاتِ موجــود ،تأثیر بیشــتری بر

حاصــل از روش دِلفــی ،وابســتگی بســیار زیــادی بــه خبرگــی
خبــرگان دارد .از ای ـنرو ،اُکولــی و پائولوفســکی )2004( 32و

از غیرخبــرگان پیشبینــی کننــد .هرچنــد ،کمکگرفتــن

از خبــرگان در موقعیتهایــی بــا عدمقطعیــت بــاال ،قابــل

شناســایی خبــرگان مناســب ،ارائــه دادهانــد .اول اینکــه ،بــا

جــدا از ایــن بحثهــای روششناســانه ،دِلفــی روشــی

اهمیتــی بیــش از دو عامــل قبلــی دارد ،زیــرا کیفیــت نتایــج
سال پنجم -شماره - 4پیاپی  - 18زمستان 1394

بــه بررســی مشــکالت خودارزیابــی خبرگــی میپــردازد .رو و

تغییــر نظــر پیشبینیکننــدگان را افزایــش میدهــد (رو

دارد کــه تأییــد میکننــد ،بازخــورد آمــاری ،بحــث انطبــاق

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

مقیاسهــای ترتیبــی بــا خوداظهــاری انجــام شــود .امــا ،ایــن

روش خوداظهــاری بهعنــوان یــک بازتــاب درســت از خبرگــی

و همــکاران .)2005 ،وودِنبِــرگ ( )1991نیــز بــه نتیجــهی
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را رتبهبنــدی کنــد ،دوم آنکــه ،تعییــن خبرگــی بــه کمــک

دِلبِســک 33و همکارانــش ( )1975خطــوط راهنمایــی بــرای

قضاوتهــا دارد .در نتیجــه ،خبــرگان نمیتواننــد دقیقتــر

درک اســت.

درنظرگرفتــن همــهی حوزههــای علمــی ،ســازمانها،

مقرونبهصرفــه بــرای مشــارکت خبــرگان مختلــف ،ارائــه

مرتبــط ،شناســایی میشــود .پــس از آن ،هــر یــک از ایــن

کاربــردی (بهعنــوان مثــال ،گزینــش ضعیــف خبــرگان

ادبیــات دانشــگاهی و تجربــی ،گونههــای مختلــف خبرگــی
گونههــا ( ،طبــق توصیههــای روش دِلفــی) ،حــدود  10تا 18

فــرد خبــره را در خــود جــای میدهــد کــه از آنهــا دعــوت

بهعمــل میآیــد تــا بــه پانــل ملحــق شــوند .البتــه ،خــود
ایــن کار ،مســتلزم ارزیابــی بیشــتر خبرگــی افــرادی اســت

کــه در پانــل مشــارکت میکننــد و ایــن ســؤال را مطــرح

میدهــد .هــر چنــد ،عالوهبــر طیفــی از خطاهــای محتمــل
موجــب بیثباتــی پاســخها در دورهــای متوالــی دِلفــی

میشــود) ،دِلفــی بــا چنــد محدودیــت کلــی نیــز مواجــه

اســت (رجــوع کنیــد بــه گوپتــا و کالرک)1996( 34؛ الندِتــا

35

()2006؛ لینســتون ( .))1975هــدف از پرســیدن ســؤاالت
36

تکــراری در دورهــای متوالــی ،رســیدن بــه اجمــاع اســت،

میکنــد کــه خبــره چــه کســی اســت؟ پیشــنهاد براکهــاف

یعنــی اینکــه بــه یــک انطبــاق تخمینــی خــاص دســت

مســتقل دارد و دو گزینــه نیــز بــرای پیادهســازی ایــن کار،

موضوعــات آتــی وجــود نــدارد .ایــن مســئله ،بهویــژه ،زمانــی

( )1975داللــت بــر ســنجش خبرگــی بهعنــوان یــک متغیــر

ارائــه میدهــد :اول اینکــه ،یــک شــخص ثالــث ،خبرگــی

پیــدا کنیــم .گرچــه امــکان رســیدن بــه اجمــاع در هم ـهی

درســت اســت کــه توســعهی فناورانــه بــا عدمقطعیــت
32. Okoli & Pawlowski
33. Delbecq
34. Gupta & Clarke
35. Landeta
36. Linstone

ـج ارزشــیابی ،نشــان از
باالیــی مواجــه اســت .اختــافِ نتایـ ِ

میکننــد .بــرای ایــن کار ،بــه اســتانداردهای اندازهگیــری

از ایــن گذشــته ،پیادهســازی روش دِلفــی ،وابســتگی بســیار

ســوی توســعههای محصولــی را فراهــم میآورنــد .پــس

مشــکالت فناورانــه و افزایــش لــزوم مباحثــه و گفتگــو دارد.

زیــادی بــه نــرخ پاســخهای هــر دور دارد .بــرای همیــن،

و آزمــون انتقــال ،نیــاز اســت کــه امــکان پیشــرفت بــه
از آن ،اســتانداردهای واســط  ،تعاملپذیــری اجــزا را
41

42

ـل خبــرگان بــرای مشــارکت ،وابســته اســت.
دِلفــی بــه تمایـ ِ

باهــم تســهیلکرده و نقــش واســطهای بیــن پژوهشهــای

عالوهبــر ایــن ،کنتــرل بازخــورد غیرمســئوالنه ،تحــت

ســازگاری ،43اطمینــان الزم را نســبت بــه تعاملپذیــری بیــن

ایــن حالــت ،بهویــژه ،زمانــی صــدق میکنــد کــه اعضــای

بازارهــای انبــوه تســهیل میکننــد.

از ای ـنرو ،انگیــزش خبــرگان ،یــک امــر ضــروری اســت.

شــرایط گمنامــی افــراد خبــره ،مشــکل بهنظــر میرســد.

محصــوالت ایجــاد کــرده ،انتقــال نمونههــای اولیــه را بــه

 3-3نقــش اســتانداردها و پیشــینهی اقتصــادی

محصــول را تضمیــن میکننــد .در واقــع ،ایــن گونههــای

استانداردســازی ،نیــروی محرکــهای تعیینکننــده ،در

میشــوند .بهعنــوان مثــال ،بنابــر اظهــارات ســوآن (،)2000

ملــی تأثیــر بهســزایی دارد .همانطــور کــه مطالعــات

موجــب کاهــش هزینههــای مبادلــه میشــوند .البتــه

تحقیــق و توســعهی نوآوریهــای فناورانــه ایفــا میکننــد

محــدود نمیشــود :آنهــا موجــب افزایــش کیفیــت ،کاهــش

آنهــا

نوآوریهاســت کــه بــر توســعهی اقتصــادی در عرصــهی
قبلــی نشــان دادنــد ،اســتانداردها نقــش مهمــی در فراینــد
(رجــوع کنیــد بــه بالینــد)2008(37؛ بالینــد و گاچ)2009(38؛

مختلــف اســتاندارد بــه کارکردهــای اقتصــادی نیــز وصــل

اســتانداردهای واژهشناســی یــا اندازهگیــری و آزمــون

کارکــرد اقتصــادی اســتانداردها فقــط بــه کاهــش هزینههــا
ریس ـکهای بالقــوهی ســامت ،و ایجــاد تــودهی بحرانــی
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ســوآن .))2000( 39جزئیــات پیشــینهی مفهومــی زیربنایــی

بــرای محصــوالت میشــوند .در نتیجــه ،مصرفکننــده

تحقیــق و توســعه را میتــوان در مطالعــات بالینــد و گاچ

بــا ایــن وجــود ،جنبــهی بســیار مهمتــر ،انتشــار دانــش

و فرضیــات اقتصــادی در مــورد نقــش اســتانداردها در فراینــد

بهطــور خالصــه ،انــواع مختلفــی از اســتانداردها بــه مراحــل

میتوانــد بــدون تردیــد ،تصمیــم بــه خریــد بگیــرد.

فناورانــه از مجــرای اســتانداردهای رســمی و راهنماهــای

فنــی اســت .وجــود اســتانداردها بــرای توســعهی اقتصــادی

خاصــی از فراینــد تحقیــق و توســعه وصــل میشــود (بالینــد

یــک فنــاوری ،ضــروری اســت ،زیــرا موجــب افزایــش رشــد

بهعنــوان مثــال ،اســتانداردهای واژهشناســی ،ماننــد تواف ـق

همانطــور کــه ب ِالینــد ( )2002نشــان داد ،استانداردســازی

اســتفاده بهمنظــور ایجــاد یــک مبنــای مشــترک الزم جهــت

انــدازهی دیگــر کانالهــای انتشــار ماننــد تقلیــد ،اعطــای

و گاچ (( )2009رجــوع کنیــد بــه شــکل .)2

بــر ســر واژگان و فهرســت عالئــم و اختصــارات مــورد
همــکاری جهانــی و فهــم فنــاوری نانــو ،در پژوهشهــای

بنیادیــن مــورد نیــاز هســتند .40ایــن اســتانداردها موجــب
تســهیل ارتباطــات درون جوامــع پژوهشــی میشــوند .در

چنیــن زمینههــای نوظهــوری از علــم و فنــاوری ،وجــود

اقتصــادی میشــود (بالینــد و جانگمیتــاگ.)2008 ،46
کــه نهادهــای معتبــر استانداردســازی انجــام میدهنــد بــه
ی در تحقیــق و توســعه و تجاریســازی
مجــوز ،47همــکار 

محصــوالت جدیــد ،اهمیــت دارد .درنتیجــه ،برونــداد
فعالیتهــای ملــی استانداردســازی در قالــب انتشــار
اســتانداردهای جدیــد را میتــوان شــاخصی بــرای انتشــار

اســتانداردها بــرای برقــراری ارتباطــات کارآمــد میــان

دانــش فناورانــه در نظــر گرفــت .اســتانداردهای رســمی و

چرخـهی نــوآوری و فرایندهــای استانداردســازی پــس از آن،

اقتصــادی و فنــی ،کمــک بســیار زیــادی بــه رقابتپذیــری

پژوهشــگران و ایجــاد مبنایــی بــرای همـهی مراحــل بعــدی
ضــروری اســت (بالینــد و گاچ .)2009 ،بهعالوه ،اســتانداردها،

انتقــال دانــش را از پژوهــش بنیادیــن بــه کاربــردی تســهیل
43. Compatibility Standards
44. Quality Standards
45. Critical Mass
46. Jungmittag
47. Licensing
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خطــوط راهنمــای فنــی ،بهعنــوان بخشــی از زیرســاخت

بینالمللــی کل صنایــع یــک کشــور میکننــد ،زیــرا بــر
رشــد اقتصــادی و تجــارت خارجــی تأثیــر میگذارنــد

37. Blind
38. Gauch
39. Swann
 .40به وبگاه نهاد استانداردهای ملی آمریکا  ANSI: http://publicaa.ansi.orgرجوع کنید.
41. Interface Standards
42. Interoperability

شناسایی زمینههای آیندهی استانداردسازی :کاربرد اکتشافی روش دِلفی

( )2009مشــاهده کــرد.
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پانــل دوســت دارنــد دســتکاریهایی انجــام دهنــد.

کاربــردی و توســعهی تجربــی ایفــا میکننــد .اســتانداردهای

(رجــوع کنیــد بــه ســوآن و همــکاران ()1996؛ بالینــد و

اینکــه ،در حوزههــای پژوهشــی پیچیــده ،جوامــع ناهمگــن

عالوهبــر ایــن ،اســتانداردها موجــب تســهیل هماهنگــی در

دارنــد .در چنیــن مــواردی ،نتایــج استانداردســازی موجــب

مشــابه پیــروی میکننــد و در نتیجــه قادرنــد توســعههای

فناورانــه میشــود کــه حاصــل آن ،انتشــار یــک راهکار

جانگمیتــاگ (.))2005

سراســر جوامعــی میشــوند کــه از یــک پارادایــم فناورانـهی

ی فناورانــه و در نتیجــه ثبــات یــک پارادایم
کاهــش پراکندگـ 
فناورانــه اســت (گاچ.)2006،

شناسایی زمینههای آیندهی استانداردسازی :کاربرد اکتشافی روش دِلفی

مختلــف فناوریهــای نویــن را هدایــت نماینــد .بهویــژه

و حوزههــای فرعــی فعالیتهــای علمــی و فنــی ،مشــارکت
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فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

شکل  :2استانداردهای مورد استفاده در فرایند پژوهش و نوآوری (بالیند و گاچ)2009 ،

 4ترکیب روشها

در ایــن بخــش بــه بیــان جزئیــات مکمــل روش دِلفــی

ســنجی دادههــای شــاخص،
دوم آنکــه ،اطالعــات کتاب
ِ

روش مکمــل ،امــکان
میپردازیــم .بهطورکلــی ،ایــن
ِ

اطالعــات مفیــدی بــرای شناســایی خبــرگان ضــروری ارائــه

را فراهــم م ـیآورد .بــرای ایــن منظــور ،تحلیلهــای کمــی

در پانــل دِلفــی دعــوت بهعمــل آورد .ایــن روش بــرای

اکتشــاف نظاممنــد توســعههای علمــی و فناوران ـهی آینــده

میدهــد :خبرگانــی کــه میتــوان از آنهــا بــرای مشــارکت

شــاخصمحور بــا بررسـیهای کیفــی عمیــق دِلفــی ترکیــب

همـهی کاربردهــای پیشبینــی ،مناســب اســت ،روشهایــی

رویکــرد شــاخصمحور و رویکــرد دِلفــی تقســیم میشــود.

اســت .شــکل ( ،)3ترتیــب هــر یــک از گامهــای ایــن رویکــرد

میشــوند .از ایـنرو ،رویکــرد پیشبینــی بــه دو جــزء اصلــی،

کــه هدفشــان تحلیــل چندیــن توســعهی فنــاوری مــوازی

بخــش شــاخص در دو نقطــه ،مکمــل بررســیهای ســنتی

را نشــان میدهــد.

شناســایی
دِلفــی اســت :اول اینکــه ،امــکان تحلیــل و
ِ
توســعههای فناورانــه را فراهــم م ـیآورد .در ایــن خصــوص،

تحلیلهــای آمــاری چندیــن شــاخص بهمنظــور بررســی کل

چشــمانداز پژوهــش و فنــاوری ،مثــا یــک کشــور ،انجــام
میشــود .پــس از انجــام ایــن بررس ـیهای کلــی روندهــای

کالن ،بایــد موضوعــات خــاص را انتخــاب کــرد .در ایــن

مرحلــه ،بررســیهای عمیقتــر دِلفــی انجــام میشــود.
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در رویکــرد شــاخصمحور ،چندیــن شــاخص و گزینــهی

آمــاری هســتند .مجموعـهی شــاخصها بایــد اطالعــات الزم

تحلیــل وجــود دارد کــه بســته بــه موضــوع پیشبینــی،

را بــرای شناســایی خبــرگان نیــز ارائه دهنــد .بســیاری از این

در اینجــا ،شــاخصهایی مناســب هســتند کــه کار شناســایی

کــه میتــوان بــرای ایــن منظــور ارزشــیابی نمــود.

بایــد شــاخصها و تحلیلهــای مناســب را انتخــاب کــرد.

و مقایســهی تعــداد بیشــتری از توســعههای عمومــی
فناورانــهی پویــا را در حوزههــای مختلــف آینــده ،تســهیل

شــاخصها در پایگاههــای دادهای مرتبــط موجــود هســتند

هنگام انتخاب شاخصها باید به جنبههای زیر توجه کرد:
توصیهی هادِر ( )2000برای انتخاب اعضای مناسب پانل،

میکننــد .ایــن شــاخصها ،آنهایــی هســتند کــه امــکان

حکایت از انتخاب جمعیت خبرگان دِلفی از میان همهی

ماننــد ســریهای زمانــی طوالنــی ،مقایس ـههای جغرافیایــی

موردکاوی مورد نظر باید گفت ،این مسئله همهی ذینفعان

انجــام تحلیــل آمــاری را نیــز میســر میســازند .معیارهایــی
احتمالــی مثــا بــرای کشــورها ،دسترســی مناســب بــه
پایگاههــای دادهای ،طبقهبنــدی تفصیلــی موضوعــات

فرعــی و دسترســی بــه دادههایــی کــه از پایگاههــای دادهای

بهدســت میآینــد ،همگــی عاملــی بــرای تضمیــن تحلیــل

حوزههای مرتبط با موضوع پیشبینی دارد .در خصوص
استانداردسازی را در بر میگیرد که میتوان با نظام ملی

نوآوری یکجا جمع کرد .در اینجا ،پیشرانهای مختلف
فرایندهای استانداردسازی مدنظر قرار میگیرند .این پیشرانها

از علم ،تحقیق و توسعه ،صنعت ،تقاضا و بخش عمومی نشئت

شناسایی زمینههای آیندهی استانداردسازی :کاربرد اکتشافی روش دِلفی

شکل  :3مراحل ترتیبی رویکرد

میگیرند .از اینرو ،مشارکتکنندگان در استانداردسازی ،از

بخشهای تحقیق و توسعه ،توسعهی محصول ،بازاریابی و

بهعنــوان مثــال ،نیــاز بــه استانداردســازی تکمیلــی در طــرف

دولت میآیند (دو وریس48و همکاران .)2003 ،مؤسسهی

توســعهی چشــمانداز تقاضــا را نیــز در بــر میگیــرد .بــه

مصرفکننده ،تجارت ،علم ،دولت ،نهادهای آزمون و صنعت

نویدبخــش پیشبینــی ،شــامل مــواردی همچــون مزایــای

فروش ،عملیات ،یکپارچهسازی سامانه ،مشاورهها و نمایندگان

استانداردسازی آلمان ( ، )DINنیز شامل ذینفعانی از بخش

(کاربر نهایی و مصرفکنندگان نهایی محصوالت یا کاالهای

بنابرایــن ،تمامــی جوانــب جامعــه نیــز تحــت پوشــش

شناسایی زمینههای آیندهی استانداردسازی :کاربرد اکتشافی روش دِلفی

محیط زیست ،انجمنها و اتحادیههای حرفهای که هنوز در

استانداردسازی نقشی فعال ایفا نمیکنند ،هم باید مدنظر
قرار گیرند .از این گذشته ،نمایندگان دولت ،نهادهای تدوین
استاندارد و نهادهای آزمون هم باید حضور داشته باشند .برای

محافظــت از محیــط زیســت و کمــک بــه فرهنــگ هســتند.

هســتند ،زیــرا اســتانداردها موجــب بهبــود انتشــار نــوآوری
و تأثیرگــذاری بــر پذیــرش کاربــران میشــوند .ازایــنرو،

مقولــهی چهــارم ،شــاخصهای اجتماعــی مبتنــی بــر
بررســی نظیــر محدودیتهــای عمومــی نــوآوری و پذیــرش

فناورانــه را در طــرف تقاضــا و همچنیــن جوامع و شــبکههای

اینکه مشارکت چنین طیف گستردهای از ذینفعان مختلف

برخــط را در بــر میگیــرد.

حتی پژوهشگران اینترنتی و سازمانی را بهکار گرفت .نظام

موضوعــات مختلــف ،محاســبه شــد تــا تخصصگرایــی یــک

امکانپذیر شود ،باید طیف وسیعی از شاخصهای مرتبط یا
گردآوری شدهی شاخصها را میتوان به چهار دستهی اصلی

بهمنظــور انجــام تجزی هوتحلیــل ،نــرخ رشــد و تطبیــق

کشــور و دینامیــک نقشآفرینــان میدانــی اندازهگیــری

تقسیم کرد :تغییر فناورانه ،بازارهای جهانی ،حاکمیت و جامعه

شــود .بهطــور ویــژه ،شــاخصهای تخصصگرایــی آلمــان

استانداردسازی را در نظام ملی نوآوری (رجوع کنید به آرنولد و

( )3-1را در بــر میگیــرد .ســپس ،نتایــج پرتفولیــوی آلمــان

و نوآوری .شکل ( )4ترکیب شماتیک کنشگران و ذینفعان
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است .عالوهبر این ،نمایندگان بخشهای مربوط به منافع

نیمهساخته) و سایر انجمنهای ذینفع مانند انجمنهای
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سیاســت و مســتندات کاربردهــای تــدارکات بهمنظــور

اقتصــادی و اجتماعــی ماننــد ســامت ،کیفیــت زندگــی،

مصرفکننده ،نظیر سازمان حمایت از مصرفکنندگان
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انتشــار قوانیــن و مقــررات و چارچوبهــای تنظیمــی،

همکاران ،)2001 ،همراه با شاخصهای انتخابی ،نشان میدهد.
در مقولــهی اول ،فهرســتی از شــاخصهای مهــم بــرونداد

و نــرخ شــارپ محاســبه شــد کــه شــاخصهای مقولــهی
بــا فعالیتهــای چشــمانداز بینالمللــی مقایســه شــد.
مطالعــات ســوئت و یــات ،)1983( 49نویونــز 50و همــکاران

ذکــر میشــود :نشــریات منــدرج در مجــات علمــی،

( ،)1998اِنگلزمــن و وانران ( ،)1993شــارپ (،)1998

توصیــف توســع ه و تغییــر فناورانــه از آن جملهانــد .در اینجــا،

شــارپ را نشــان میدهنــد .هــر چنــد ،در اینجــا میتــوان

پژوهشهــای پایــه یــا بنیادیــن دارنــد .کاربردهــای حقــوق

مثالهــای منــدرج در بنــد  .) 1-2بــرای بررســی مابقــی

کاربردهــای حقــوق ثبــت اختــراع و عالئــم تجــاری بــرای

نشــریات علمــی اشــاره بــه فعالیتهــای انجامشــده در
ثبــت اختــراع بر کارنمــود توســعه و پژوهش کاربــردی داللت

میکننــد .کاربردهــای عالئــم تجــاری هــم ،شــاخصی بــرای

بازاریابــی محصــول و نوآوریهــای خدمــات ،ارائــه میدهنــد.

51

52

جزئیــات محاســبهی دقیــق شــاخص تخصصگرایــی و نــرخ
از تحلیلهــای دیگــر نیــز اســتفاده کــرد (رجــوع کنیــد بــه
شــاخصهای مقول ـهی چهــارم ،بــه مطالعــات و بررس ـیهای
دیگــر مراجعــه شــد.

مقولـهی دوم ،شــاخصهایی بــرای تعییــن بازارهــای جهانــی
ارائــه میکنــد و دادههــای کالن ،ماننــد دادههــای تجــارت

خارجــی و مشــارکت شــرکت در نمایشــگاههای بینالمللــی

را در بــر میگیــرد .مقول ـهی ســوم ،شــاخصهای حاکمیتــی

را شــامل انتشــار اســتانداردهای موجــود بــرای ارزشــیابیهای

اولیــهی تقاضــا یکجــا گِــرد هــم مــیآورد .عالوهبــر ایــن،
48. de Vries
49. Soette & Wyatt
50. Noyons
51. Engelsman & van Raan
52. Sharpe
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شکل  :4نظام ملی نوآوری و ذینفعان مختلف استانداردسازی بههمراه شاخصهای آنها (آرنولد و همکاران)2001 ،

رویکــرد موردبحــث در حــوزهی یــک پــروژهی پژوهشــی،

همــراه بــا جابهجایــی الکترونیکــی ،انــرژی الکتریکــی و

آزمودهشــده اســت .تحلیــل تفصیلــی مجموعــهی انتخابــی

ایــن موضوعــات براســاس معیارهــای مختلــف شــامل

داده شــد ،بــه شناســایی حوزههــای مختلــف پویــا در علــم و

ســال گذشــته و همچنیــن مقایســه بــا تحــوالت بینالمللــی

توســع ه یافــت و برنام ـهی کاربــردی در چندیــن مــوردکاوی

فناوریهــای اپتیکــی در ســال  2009مطالعــه شــد .انتخــاب

شــاخصها ،همانطــور کــه در بخشهــای قبــل شــرح

تخصصگرایــی ملــی ،توســعهی ظاهــری پویــا در چنــد

فنــاوری میانجامــد .همچنــانکــه مطالعــات بالینــد (،2002

انجــام شــد .در انتخــاب نهایــی ،خبــرگان ســازمان ملــی

افزایــش نیــاز بــه استانداردســازی در آینــده هســتند .در

تعــداد اولیــه و نهایــی زمینههــای بالقــوه را بــا توجــه بــه

تحلیــل تطبیقــی مــورد بحــث قــرار میگیرنــد.

فضــا ،همــهی زمینههــای موضوعــی نشــان داده نشــدهاند

بیــن ســالهای  2006تــا  ،2009ده زمینــهی موضوعــی

اســت .همانطــور کــه نتایــج منــدرج در جــدول ()2

 )2004نشــان میدهنــد ،ایــن حوزههــا نیــز مســتلزم

استانداردســازی آلمــان مشــارکت داشــتند .جــدول ()2

ادامــه ،نتایــج اکتشــافی بررســیهای انجامشــده در یــک

هــر یــک از شــاخصها نشــان میدهــد .بهدلیــل کمبــود

 1-5توصیف داده و نتایج شاخص

و فقــط فهرســت بررســیهای نهایــی دِلفــی ارائهشــده

بــا فعالیتهــای رو بــه رشــد علمــی و پژوهشــی ،شــامل

نشــان میدهــد ،فقــط آن دســته از زمینههــای موضوعــی

فنــاوری زیســتی در ســالهای  ،2007/2006کارآمــدی

شناســایی آنهــا بــا شــاخصهای مختلــف وجــود دارد.

فنــاوری نانــو ،فنــاوری ایمنــی و همچنیــن پزشــکی و

خــاص بــرای تحلیــل تفصیلــی انتخــاب شــدهاند کــه امــکان

منابــع و خدمــات نگهــداری و تعمیــر در ســال ،2007

ارزشــیابی موضوعــات ضــروری استانداردســازی ،مســتلزم

شناسایی زمینههای آیندهی استانداردسازی :کاربرد اکتشافی روش دِلفی

 5نتایج موردکاویهای اکتشافی

ابــزار اندازهگیــری و انــرژی در ســالهای ،2009/2008

شناســایی ذینفعــان مختلــف استانداردســازی اســت .بــرای

همیــن ،جســتجوهای کلیــدواژهای انجــام شــد .فــرض بــر
ایــن بــود کــه خبــرگان ،پژوهشــگرانی هســتند کــه در یــک

حــوزهی موضوعــی خــاص کارهایــی را منتشــر میکننــد.

بــه کمــک کلیدواژههــای موردنظــر ،بررســی نظاممنــد
روی تمامــی نقشآفرینــان آلمانــی انجــام شــد .ســپس بــا
اســتفاده از نامــه یــا رایانامــه بــا همـهی کســانی کــه بــه ایــن

شناسایی زمینههای آیندهی استانداردسازی :کاربرد اکتشافی روش دِلفی

ترتیــب شناســایی شــدند ،تمــاس گرفتــه شــد .در ضمــن

برخــی از خبــرگان متقاعــد شــدند کــه بهصــورت تلفنــی

در پانــل مشــارکت داشــته باشــند .اعضــای پانــل ،بیشــتر

براســاس نشــریات علمــی و ثبــت اختراعــات ،شناســایی
شــدند ،امــا کمیتههــای اســتاندارد و وزارتخانههــای
فــدرال ،شــبکههای اینترنتــی ،شــاخصهای برگزارکننــدگان

نمایشــگاهها و پایگاههــای دادهای شــرکتها نیــز در
ایــن کار بــه خدمــت گرفتــه شــدند .در واقــع ،چنیــن

وجــود ،اطالعــات کتابســنجی موجــود در ایــن پایگاههــای

دادهای ،فرصتهایــی را بــرای ارزشــیابی اثربخــش آنهــا بــه

کمــک پشــتیبانی نرمافــزاری فراهــم م ـیآورد .جــدول (،)3

شــاخصهایی را نشــان میدهــد کــه مبنــای شناســایی

و مصاحبــهی موفقیتآمیــز بــا اعضــای پانــل بودنــد .ایــن
اعضــا عبارتنــد از )1 :دانشــمندان ،مخترعــان ،شــرکتها و

ســازمانهای تحقیــق و توســعه ،شــرکتهای توســعهدهنده
محصــول و خدمــات؛  )2شــرکتهای تجــاری بینالمللــی؛

 )3ذینفعــان فعــال در استانداردســازی ،نماینــدگان دولتــی،

شــرکتها ،نهادهــای پژوهشــی ،نمایندگیهــای آزمــون،
ســازمان تدویــن اســتاندارد؛  )4اعضــای شــبکهها و جوامــع

برخــط .در ســتون آخــر ،اعضــای پانــل بــه طــور خالصــه

معرفــی شــدهاند :ایــن اعضــا بــا انجــام جســتجوهای اینترنتی

هدفمنــد در نهادهــای پژوهشــی ،نمایندگیهــای دولــت و
همچنیــن ارســال پرســشنامه شناســایی شــدند.

بررس ـیهای نظاممنــدی بســیار پرهزینــه هســتند ،بــا ایــن
جدول  :2مجموعهی شاخص و حوزههای موضوعی شناسایی شده
سطح

حوزههایی که در ابتدا تحلیل شدهاند

تعداد حوزههای شناسایی شده هر مشخصه و نمونههای مرتبط

نشریات علمی
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1

1

 26حوزهی دانشگاهی از مقولههای موضوعی مندرج در
شاخص استناد علمی 53جمعآوری شد

 2و1

2

 48حوزهها شامل روشهای پژوهش بیوشیمی ،زیستپزشکی،
مهندسی ،موادزیستی و علوم مواد ،بلورشناسی ،مطالعات محیطی،
 229مقولهی موضوعی مندرج در شاخص استناد علمی و
ابزارآالت ،علوم مواد -پوششدهی و روکش ،علم مواد بینرشتهای-
54
شاخص استناد علوم اجتماعی
علم نانو و فناوری نانو ،تصویربرداری عصبی ،اپتیک ،رادیولوژی و
تصویربرداری پزشکی ،و همچنین طیفسنجی

 6حوزهها شامل مهندسی پزشکی ،پژوهش مواد و اپتیک

ثبت اختراع
1

1

 44بخش اقتصادی از ردههای ثبت اختراع طبقه بندی
بین المللی ثبت اختراع 55جمعآوری شد

 25حوزه شامل رنگها و پوششها ،موتورهای الکتریکی ،توزیع برق،
فناوری کنترل فرایند

1

1

 38زمینهی فناوری سطح باال از ردههای ثبت اختراع
طبقه بندی بین المللی ثبت اختراع جمعآوری شد

 15حوزه شامل موتورهای الکتریکی ،توزیع برق ،و ابزارهای باکیفیت

 2و1

2

 129رده ثبت اختراع از طبقهبندی بینالمللی ثبت
اختراع

 7حوزه شامل ماشینابزارها ،ابزارآالت

 2و1

3

 615زیررده از طبقهبندی بینالمللی ثبت اختراع

16حوزه شامل تمیزکاری ،نگهداری و تعمیر ،خدمات تعمیر و
تمیزکاری خودروها و همچنین تولید برق

عالئم تجاری
1

2

 16مقولــه از طبقهبنــدی بینالمللــی کاالهــا و  6حوزه شامل خدمات تعمیر و ماشینآالت
خدمــات بــرای ثبــت عالئــم 56جمــعآوری شــد

تاریخ
تجارتخارجی

1

1

 25بخش اقتصادی

55. IPC – International Patent Classification
56. Nice Classification – International classification of goods and services

 6حــوزه شــامل مهندســی پزشــکی و اندازهگیــری ،فنــاوری کنتــرل
فراینــد و اپتیــک
53. SCI – Science Citation Index
54. SSCI – Social Science Citation Index

سطح
1

1

حوزههایی که در ابتدا تحلیل شدهاند

تعداد حوزههای شناسایی شده هر مشخصه و نمونههای مرتبط

 11صنایع خدماتی

 3حوزه

استانداردها
2

1

 40رده از طبقهبندی بینالمللی استانداردها

 6حوزه شامل فنون تصویربرداری و مهندسی مکانیک

57

مقررات
1

1

 19مقوله از خطوط راهنمای اروپا

 4حوزه

 2و1

1

 13مقوله از خطوط راهنمای ملی

 5حوزه

تدارکات
عمومی
 2و1

2

بررسیها :یوروبارومتر ،بررسی نوآوری اجتماع

معیارها:

 .1شاخص ملی تخصصگرایی آلمان
سطح جمعآوری:

 14حــوزه شــامل انــرژی خورشــیدی ،زیســتفناوری و مهندســی
ژنتیــک ،فنــاوری نانــو ،منابــع جدیــد انــرژی بــرای ســوخت خودروهــا،
معیارهــای صرفهجویــی انــرژی در منــازل

 .2نرخهای رشد
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پذیرش
فناوری

سال پنجم -شماره - 4پیاپی  - 18زمستان 1394

 44ردهی تــدارکات عمومــی از واژگان عمومــی تدارکات  7حــوزه شــامل ابــزارآالت اندازهگیــری ،موتورهــای الکتریکــی و
58
توزیــع بــرق
اتحادیـهی اروپا

سطح  -1طبقهبندی مربوطه که نسبت به بخشها یا رشتههای علمی جمعآوری شده است
سطح  -2جمعآوری طبق سطح اول یا دوم طبقهبندی

19

سطح  -3جمعآوری طبق سطح سوم یا چهارم طبقهبندی
جدول  :3ترکیب پانل براساس شاخصها (نتایج حاصل از اولین دور ارزشیابی)

ﻓﻨﺎوري اﯾﻤﻨﯽ

%44

%55

-

%51

-

%45

-

%15

%7

%73

%5

-

%13

%27

%33

%34

%4

%21

زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوري و ﭘﺰﺷﮑﯽ

%69

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮ

%50

اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي

%39

ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻧﺮژي

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﻓﻨﺎوريﻫﺎي اﭘﺘﯿﮑﯽ

%27
%53
%45

%26

%28

%3

%47

-

%18

%41

-

%10

-

 2-5نتایج دلفی

%17

-

%1

%52

-

-

-

-

%2

%11

%4
%3
-

%26

انجــام دور اول ارزشــیابی ،نتایــج بــه شــکل بازخــورد آمــاری

بــرای نگاشــت ماهیــت اجمــاع فرایندهــای استانداردســازی،

گــردآوری شــد .ســپس اعضــای پانــل فرصــت داشــتند،

البتــه ،بــرای ایــن کار ،موضوعــات استانداردســازی متناظــر از

کــرده ،یــا تغییــر دهنــد .آمادهســازی ایــن موضوعــات،

در ابتــدا دو دور متوالــی از ارزشــیابی دِلفــی انجــام شــد.

قضاوتهــای خــود را در دور دوم ارزشــیابی ،صحهگــذاری

قبــل جســتجو شــده ،پــس از آن ،بــرای ارزشــیابی مشــخص

مســتلزم مــواردی همچــون ســطح بــاالی خبرگــی فنــی

همــراه بــود ،زیــرا موضوعــات مختلــف بایــد دیدگاههــای

بــا یــک دور بررســی بــاز و کیفــی اضافــی همــراه شــد

شــدند .هــر چنــد ،تعییــن ایــن موضوعــات بــا چالشهایــی

پیــش از انجــام بررســی اســت .بــه همیــن دلیــل ،بررســی

مختلــف ذینفعــان ناهمگــن را نشــان مــیداد .بعــد از

کــه در نتیجــه ،فرصتــی دیگــر در اختیــار ذینفعــان قــرار

57. ICS – International Classification for Standards
58. CPV – Common Procurement Vocabulary of the European Union
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ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ

ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺛﺒﺖ
اﺧﺘﺮاع ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎري

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ،
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي دادهاي ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي،
اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺪارﮐﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ

%1

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮﺧﻂ

ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﯾﺎ
ﺣﻤﻞ ﺑﺎر

گرفــت تــا موضوعــات جدیــد و مهــم را مشــخص کننــد .پس

ارزیابــی میکننــد ،از آن پــس “خبــره” نامیــده میشــوند.

فشــرده ،دســتهبندی شــدند ،کــه ایــن فهرســت مبنــای دور

فعالیتهــای استانداردســازی ،اهمیــت موضــوع در راســتای

عــاوه بــر ارزیابــی خبرگــی ،آنهــا میبایســت زمانبنــدی

از انجــام دور کیفــی ،موضوعــات در یــک فهرســت نهایــی

ابعــاد مختلــف ،شــامل نــوع اســتاندارد موردنیــاز و ســطح

اول ارزشــیابی بعــدی شــد .دورهــای ارزشــیابی بــا ارزیابــی

خبرگــی اعضــای پانــل آغــاز شــد .ایــن اعضــا میبایســت،

تصویــب آن را نیــز ارزشــیابی میکردنــد (رجــوع کنیــد

را در هــر یــک از موضوعــات رتبهبنــدی کننــد .بــرای ایــن

اولویتبنــدی موضوعــات مرتبــط و ضــروری استانداردســازی

بــه جــدول .)4تحلیــل آمــاری ایــن رتبهبندیهــا موجــب

طبــق توصیههــای براکهــاف ( ،)1975میــزان خبرگــی خــود
کار از مقیــاس اعــداد واقعــی بیــن  1تــا  4اســتفاده شــد.
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شــد.

اعضایــی کــه خبرگــی خــود را در ســطح متوســط تــا بــاال

جدول :4پرسشهای هر عنوان (بررسی دلفی سال )2009
ﺳﻄﺢ ﺗﺎﯾﯿﺪ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

اروﭘﺎﯾﯽ

ﻣﻠﯽ

ﻧﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و آزﻣﻮن

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي واژهﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي) ﻋﻼﺋﻢ و

اﺧﺘﺼﺎرات(

اﯾﻤﻨﯽ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ

ﻣﺤﯿﻂ

ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪي اﻗﺘﺼﺎدي

ﺑﻌﺪ از 2018

)  7-10ﺳﺎل(2016-2018

)  4-6ﺳﺎل(2013-2015

) 1-3ﺳﺎل(2010-2012

ﻗﺒﻼ آﻏﺎز ﺷﺪه /ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه

ﺧﺒﺮﮔﯽ زﯾﺎد

O O O O O

ﺧﺒﺮﮔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ

□

□

□

O O
O O
O O
O

O O
O O
O O

++ O
+ O
O

ﺧﺒﺮﮔﯽ ﮐﻢ
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□ □ □

□

□

□

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮاي ...

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﺪون ﺧﺒﺮﮔﯽ
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ﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد

دورهي زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي

ﺧﺒﺮﮔﯽ در ﺧﺼﻮص

O O O O

ﻣﻮﺿﻮع

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي

عالوهبــر دور کیفــی اضافــی ،یــک تغییــر مهــم دیگــر نیــز در

نمیکننــد .نتایــج ،حکایــت از آن دارنــد کــه هــر چــه

دوم ارزشــیابی انجــام نشــود .از نقطهنظــر عملــی ،چندیــن

بیشــتر خواهــد بــود .از ایــن گذشــته ،آن دســته از اعضــای

بررســی دِلفــی انجــام شــد :بــه ایــن ترتیب کــه قرار شــد دور

جنبــه در ایــن تصمیمگیــری تعیینکننــده بــود .ارزشــیابی

ســه بررســی اول نشــان داد کــه کاهــش قابلمالحظــهای
در اختــاف بیــن دور اول و دوم ارزشــیابی وجــود نداشــت.

مشــارکت خبــرگان بیشــتر باشــد ،اختــاف بیــن پاس ـخها

پانــل کــه خبرگــی کمتــری دارنــد ،پرسـشهای بیشــتری را
در خصــوص یــک موضــوع ،مث ـ ً
ا موعــد مقــرر فعالیتهــای
استانداردســازی ،بــرآورد نمیکننــد.

بررســیهای بیشــتری کــه بــرای تعییــن میــزان اجمــاع

بــرای همیــن ،تعــداد افــرادی کــه ،خبرگــی خــود را

در پراکندگــی نشــان نــداد .بــرای همیــن ،فاصلههــای بیــن

فرایندهــای استانداردســازی ندارنــد ،بــه شــکل زیر محاســبه

هــر یــک از موضوعــات انجــام شــد ،هیچگونــه کاهشــی را

چــارک ســوم و اول ،مدنظــر قــرار گرفــت .گفتنــی اینکــه،
َ
انجــام دورهــای بیشــتری از ارزشــیابی -بازخــورد موجــب
بهبــود دقــت و میــزان اجمــاع میشــود؛ امــا بایــد توجــه

رتبهبنــدی کــرده ،امــا بــرآوردی نســبت بــه اولویــت زمانــی

میشــود:

] زﻣﺎن𝑛𝑛 -ﺧﺒﺮﮔﯽ𝑛𝑛[= ﻏﯿﺮﺧﺒﺮﮔﯽ𝑛𝑛

ارزشــیابیهای اول ایــن عــدد ،حکایــت از آن دارد کــه

داشــت کــه خبــرگان ،در مقایســه بــا افــراد غیرخبــره ،کمتــر

شــرکتکنندگان ،پرســشهایی را پاســخ میدهنــد کــه

بیشــتر ،نشــان از افزایش درصـ ِد خبرگان در دور دوم داشــت:

نهایــی در خصــوص تغییــر ترتیــب بررســی دِلفــی ،دالیــل

نظــر خــود را تغییــر میدهنــد .انجــام تحلیلهــای اکتشــافی
یعنــی ،افــراد غیرخبــره ،اغلــب در دور دوم بررســی ،شــرکت

توانایــی ارزشــیابی آن را داشــته باشــند .بــرای تصمیمگیــری

مختلــف موافــق و مخالــف ،وزندهــی شــدند .عامــل

تعیینکننــد ه در تصمیمگیــری بــرای انجــام نــدادن

مطالعــه را کــه شــامل تعــداد اعضــای پانــل ،نــرخ غیبــت،

غیبــت بــه میــزان قابلتوجهــی ،اهمیــت بررســی را کاهــش

تعــداد خبــرگان در هــر حــوزهی دانشــی را نشــان میدهــد.

تعــداد موضــوع در هــر حــوزهی دانشــی و همچنیــن میانگین

ارزشــیابی دوم ،مالحظــات عملــی بــود .بــه ایــن ترتیــب نــرخ
داد .از ایـنرو ،بررسـیهای دیگــر ،در معنــای دقیــق ،بررســی

دِلفــی محســوب نمیشــوند .بــا ایــن وجــود ،بــرای ارزشــیابی
کاربردپذیــری رویکــرد شــاخص ،بایــد همـهی نتایج بررســی
را ب ـهکار گرفــت.

جــدول ( )5نتایــج اولیــهی حوزههــای دانشــی مــورد
جدول  :5دادههای کلیدی بررسیهای دِلفی
ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ

1501

ﻓﻨﺎوري اﯾﻤﻨﯽ

935

ﻓﻨﺎوري زﯾﺴﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ

473

-

2333

40

ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮ

95

-

39

1

48

1

2

94

336

31

2

اﻧﺮژي

1530

24

2

اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي

25
64

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

1386

25

2

2488

74

2

اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

2488

74

2

ﻓﻨﺎوريﻫﺎي اﭘﺘﯿﮑﯽ

3877

دور اول ارزشﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ درﺻﺪ

N

15
19

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺮﺳﺶ  :1ﺧﺒﺮﮔﯽ

ﭘﺮﺳﺶ  :2زﻣﺎن

در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع

]ﺣﺪاﻗﻞ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ[

ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع

]ﺣﺪاﻗﻞ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ[

20
-

53

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻫﺮ

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻣﻮﺿﻮع

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪاي در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي

]ﺣﺪاﻗﻞ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ[

ﻧﺪارﻧﺪ

][100,35,6
][54,15,0
][51,18,0
][67,34,5
][83,48,6
][47,18,0
][38,14,3
][60,29,0
][71,31,0
][41,11,0

60
26
38
41
20
15
36
20
5
31

ﺑﺎ ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دوﺑﺎره ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ

بــرای نشــان دادن ویژگیهــای حوزههــای علــم و فنــاوری،
میانگیــن زمــان استانداردســازی در حوزههــای دانشــی در
شــکل ( )5نشــان داده شــده اســت .عالوهبــر ایــن ،جــدول
( )6خالص ـهای جامــع از هم ـهی موضوعــات مــورد مطالعــه

را ارائــه میدهــد.

حوزههــای دانشــی بــا ســه ویژگــی آمــاری مشــخص
شــدهاند :مقــدار میانگیــن بــرآورد بــا عــدد میانگیــن و
انحــراف بــا صدکهــای  25و  75نشــان داده میشــوند.

بــرای درک بهتــر تنــوع موضوعــات استانداردســازی،
نمونههایــی از اولویــت پاییــن و بــاال ارائهشــده اســت.
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][77,37,0
][56,18,0
][58,19,6
][52,28,16
][88,44,12
][38,14,5
][33,13,2
][60,33,0
][74,37,11
][28,11,4

21

-

2

66

ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ
][97,80,3
95
ﻓﻨﺎوري اﯾﻤﻨﯽ
][90,72,0
39
ﻓﻨﺎوري زﯾﺴﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ
][94,85,77
48
ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
][88,77,64
94
ﺗﻌﻤﯿﺮ
و
ﻧﮕﻬﺪاري
ﺧﺪﻣﺎت
][96,76,60
25
اﻧﺮژي
][83,69,61
64
ﮔﯿﺮي
اﻧﺪازه
اﺑﺰارﻫﺎي
][87,72,63
54
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
][93,67,47
15
اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
][95,68,53
19
ﻓﻨﺎوريﻫﺎي اﭘﺘﯿﮑﯽ
][81,68,58
53
 .1ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دور اول ارزشﯾﺎﺑﯽ دوﺑﺎره ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ

.2

54
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ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

-

ارزشﯾﺎﺑﯽ)(N

دوم ارزشﯾﺎﺑﯽ
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ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ آنﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دور ﮐﯿﻔﯽ

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دور اول

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دور
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شکل  :5میانگین دورهی زمانی استانداردسازی در حوزههای موضوعی مختلف

موضوعاتــی بــا اولویــت باالتــر را میتــوان در ســمت چــپ

22

شــکل و موضوعاتــی بــا اولویــت پایینتــر را در ســمت راســت

دانشــی دارد .بــا نگاهــی بــه نمونـهی فنــاوری نانــو میتــوان

فنــاوری زیســتی و پزشــکی نســبت بــه ســایر حوزههــای

یکجــا جمــع کــرد .بــه گفت ـهی خبــرگان ،اســتانداردهای

میگیرنــد .در اینجــا کاربــرد مباحــث فناوریهــا نیــز

کیفیــت و ایمنــی مــورد نیــاز هســتند .اســتانداردهای

دورههــای زمانــی مختلــف ،تاریخهــای مختلفــی از ســال

کــه محصــوالت پرریســک فنــاوری نانــو وارد بــازار

آن مشــاهده کــرد .موضوعــات فنــاوری نانــو ،فنــاوری ایمنــی،
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استانداردســازی ،نشــان از توســعهی فناورانــه در حــوزهی

دانشــی ،دامنــهی وســیعتری از موضوعــات مهــم را در بــر

مدنظــر قــرار گرفتهانــد .هــر چنــد ،بــرای مقایس ـهی دقیــق
 2006تــا  2009بــرای مطالعـ ه درنظــر گرفتــه شــد .بــا ایــن
وجــود ،از نظــر زمــان  ،موضوعــات کارایــی منابــع اولویــت
باالیــی داشــتند کــه در ارزشــیابی انــواع استانداردســازی

نتایــج مطالعـ ه و بررسـیهای اخیــر را در یــک ویژگــی خاص
فنــاوری اندازهگیــری و آزمــون و همچنیــن اســتانداردهای

کیفیــت و ایمنــی وقتــی ارتبــاط بیشــتری پیــدا میکننــد
میشــوند (بالینــد و گاچ .)2009،همــراه بــا تعــداد ایجــاد

کارگروههــای جدیــد کمیتههــای فنــی موجــود یــا جدیــد،
و نتایــج شــاخص در مــورد مســتندات استانداردســازی کــه

نیــز منعکسشــده اســت .بــرای محاســبهی کارایــی منابــع

بیــن ســالهای  2003و  2006منتشــر شــدهاند ،میتــوان

اســت.

در خصــوص موضوعــات دیگــر ،ارزیابیهــای زیــر انجــام

و همچنیــن موضــوع انــرژی بــه تمــام انــواع اســتاندارد نیــاز

انــواع مختلــف اســتاندارد ،نقشــی بســیار خــاص در مراحــل

رونــدی را در راســتای توســعهی کاربــردی مشــاهده کــرد.
شــد :نتایــج فناوریهــای امنیتــی ،نشــان از تقاضــای بــاال

مختلــف فراینــد تحقیــق و توســعه ایفــا میکننــد .بســته

بــرای طبقهبندیهــای اســتاندارد ،بهویــژه ،اســتانداردهای

مــورد نیــاز استانداردســازی را بــا گــردآوری ذینفعــان

و تنــوع بــاالی جوامــع مشــارکتکننده نســبت داد .در

بــه مرحلــهی فعلــی علــم و فنــاوری ،بایــد فعالیتهــای
مرتبــط در ایــن فرایندهــا آغــاز کــرد (بالینــد و گاچ.)2009،

همــراه بــا رتبهبنــدی انــواع استانداردشــده ،ارزیابــی زمــان

واژهشناســی دارد کــه علــت آن را میتــوان بــه پیچیدگــی

فنــاوری زیســتی و پزشــکی و همچنیــن انــرژی الکتریکــی
میتــوان نیــاز بــه اســتانداردهای کیفیــت و ایمنــی و

اســتانداردهای ســازگاری را تعییــن کــرد .تعجبــی نــدارد

فنــاوری ،فعالیتهــای استانداردســازی دیگــر ارزش خــود را

اســتانداردهای محصــوالت و خدمــات ،مهــم هســتند .ایــن

بعضــی از جنبههــای حوزههــای امنیــت ،جابهجایــی

کــه در مــورد خدمــات نگهــداری و تعمیــر بهخصــوص،
امــر در مــورد ابزارهــای اندازهگیــری نیــز صــدق میکنــد

کــه اســتانداردهای اندازهگیــری و آزمــون و اســتانداردهای
ســازگاری مــورد نیــاز هســتند .در فناوریهــای اپتیکــی،

در ســطح ملــی از دســت دادهانــد .اگــر چــه ،بهنظر خبــرگان،

الکتریکــی و انــرژی الکتریکــی ،همچنــان در ســطح ملــی
کاربــرد دارنــد ،امــا بیشــتر موضوعــات استانداردســازی را

بایــد در ســطح اروپــا و بینالمللــی دنبــال کــرد.

وجــود دیگــر اســتانداردهای طبقهبنــدی و واژگان و

 6بحث و نتیجهگیری

موضــوع باقیمانــدهی انــرژی ،مهمتریــن نیــاز بــرآورد شــد:

رویکردهــای کالســیک دِلفــی ارائــه شــده کــه خبــرگان

همچنیــن اســتانداردهای انطبــاق ضــروری اســت .بــرای ســه

و خدمــات مخصــوص موضــوع جابهجایــی الکتریکــی .در
نهایــت ،بــرای کارایــی منابــع و انــرژی ،تمــام اســتانداردها

مــورد نیــاز هســتند .ایــن نتایــج ،نشــان از ارتبــاط بیــن

حــوزهی دانشــی ،نــوع اســتاندارد صنعتــی و توســعهی
فناورانــهی موضــوع دارنــد.

مطالعــات کمــی شــاخصمحور بــا بررســیهای کیفــی

عمیــق دِلفــی موجــب میشــود ،پیشبینیهــای

نظاممنــدی راجــع بــه زمینههــای آینــدهی توســعهی
علــم و فنــاوری صــورت بگیــرد .رویکــرد تکمیلــی ارائهشــده

در ایــن مقالــه ،ماننــد همــهی بررســیهای دِلفــی،
بــرای شناســایی موضوعــات مرتبــط ،بــه ارزشــیابیهای

ایــن ارتبــاط در پرســش دیگــر پرســشنامه نیــز منعکــس

معتبــر خبــرگان وابســته اســت .از ایــنرو ،بــه شناســایی

تــا پتانســیل کلــی اســتانداردها را رتبهبنــدی کننــد کــه

آنکــه نقشآفرینــان جدیــدی از کشــورهای نوظهــور وارد

موضوعــات فنــاوری نانــو ،و فنــاوری زیســتی و پزشــکی،

نهادهــا در علــم و فنــاوری ،روزبــهروز شــفافتر میشــود.

شــده اســت .در ایــن خصــوص ،از خبــرگان خواســته شــد

بســته بــه موضــوع ،اولویتهــای مختلــف را نشــان داد .در

درســت خبــرگان بســتگی دارد .امــروزه ،بهواســطهی

موضــوع ابزارهــای اندازهگیــری داللــت بــر شــباهتها دارد.

فناوریهــای همگــرا ،ظهــور میکنــد .در نتیجــه ،چالــش

فنــاوری در واســطهای رشــتههای مختلــف علمــی و در

شناســایی خبــرگان “مناســب” رو بــه افزایــش اســت .در این

قبلــی کمتــر اســت ،امــا ایــن برآوردهــا در اینجــا نیــز بـهکار

خصــوص ،تحلیــل اطالعــات کتابشــناختی موجــب تســهیل

در ابزارهــای اندازهگیــری و انــرژی الکتریکــی ،بــه منزل ـهی

میشــود .البتــه ،ایــن کار مســتلزم وجــود مجموعــهای از

میرونــد .بهعــاوه ،وجــود فعالیتهــای استانداردســازی

شناســایی همــهی نقشآفرینــان و ذینفعــان ضــروری

اســاس تحقیــق و توســعهی بیشــتر اســت .ایــن وضعیــت

شــاخصهای مســئلهمحور و بررســیهای اولیــهی دقیــق

و جابهجایــی الکتریکــی نیــز صــدق میکنــد .بهنظــر

از همــه حوزههــای مرتبــط بــا آینــدهی موضوعــات خــاص

در خصــوص فناوریهــای امنیتــی ،فناوریهــای اپتیکــی
خبــرگان ،نقــش اســتانداردها در کارایــی منابــع ،فراهــم
کــردن قطعیــت قانونــی اســت .دربــارهی انــرژی الکتریکــی،

ذینفعــان مناســب اســت .از ایـنرو ،خبــرگان دِلفــی را بایــد

انتخــاب کــرد .بهطورکلــی ،ایــن روش بــرای آن دســته از

کاربردهــای پیشبینــی مناســب اســت کــه هــدف آنهــا

استانداردســازی راهکار مســائل فنــی خــاص محســوب

تحلیــل تحــوالت و توســعهی فنــاوری اســت .هــر چنــد،

خدمــات نگهــداری و تعمیــر ارتبــاط دارنــد.

کاربــردی کفایــت نمیکنــد .پیادهســازی و اجــرا ،مســتلزم

میشــود .هــر دوی ایــن جنبههــا بــا موضوعــات انــرژی و

بــه خاطــر جهتگیــری بینالمللــی برخــی از حوزههــای

انتقــال ســادهی رویکــرد روششناســی بــه ســایر حوزههــای

انجــام یــک ســری اصالحــات در مجموعــهی شــاخصها

شناسایی زمینههای آیندهی استانداردسازی :کاربرد اکتشافی روش دِلفی

پتانســیل استانداردســازی رســمی ،بــه بهبــود همــکاری

اگرچــه ،برآوردهــای ایــن موضــوع ،نســبت بــه دو موضــوع
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عرصــهی علــم میشــوند ،چشــمانداز نقشآفرینــان و
بنیادیــن علــوم و
از ایــن گذشــته ،تحــوالت و توســعهی
ِ

میــان پژوهشــگران و توســعهدهندگان وابســته اســت .نتایــج
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اندازهگیــری و آزمــون ،همــراه بــا اســتانداردهای محصــوالت

بیشــتری را از طیفــی بزرگتــر در بــر میگیــرد .ترکیــب

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

واژهشناســی و اســتانداردهای طبقهبنــدی ،اســتانداردهای

در ایــن مقالــه ،یــک مکمــل روششناســی اثربخــش بــرای

اســت تــا اطمینــان الزم نســبت بــه وجــود نتایــج کافــی برای

میشــوند .امــا بــرای شناســایی معروفتریــن خبــرگان

دورهــای مهــم کیفــی بررســی نیــز امــکان گــردآوری

بــر ایــن ،برنامههــای نرمافــزاری ،راههایــی ســاده بــرای

یافتههــای علمــی اخیــر ،فراهــم مــیآورد .عالوهبــ ر ایــن،

ســاده ارائــه میدهنــد .بــه ویــژه اینکــه ،تحلیلهــای شــبکه

اســت .از ایــن گذشــته ،رویکــرد ارائــه شــده در ایــن مقالــه،

دقیقتــر بــه مجموعــهی شــاخصها نشــان میدهــد کــه

پیشبینــی حاصــل شــود.

موضوعــات را از جوامــع خبــرگان متناظــر ،یعنــی مراجــع

شناسایی زمینههای آیندهی استانداردسازی :کاربرد اکتشافی روش دِلفی

جمـعآوری ایــن موضوعــات خــاص ،نیازمنــد تــاش بیشــتر

موضــوع خــاص ،بــه طــور میانگیــن امــکان شناســایی  14تــا

مصرفکننــدگان ،ســختتر اســت ،امــا بســط روش بــه

موضوعاتــی نیــز وجــود دارد کــه هیــچ یــک از ذینفعــان،

در خصــوص نماینــدگان ســازمانهای عمومــی و نهادهــای

خبرگــی فنــی الزم را دربــارهی آن نداشــتند ،حتــی اگــر
آن موضوعــات ،نتیجــهی دور کیفــی بررســی بودنــد .ایــن
مســئله ،نشــان از آن دارد کــه تعــداد معــدودی از خبــرگان

در ایــن حوزههــا فعــال هســتند .چــه بســا ،در حوزههــای

ِ
ســمت کاربــران و حتــی
اگــر چــه انتخــاب ذینفعــان از

طــرف ایــن شــاخصها ضــروری مینمایــد .ایــن مســئله
تنظیمــی صــدق میکنــد .از ایــن گذشــته ،رویکردهــای

کمــی ســاده بــرای نشــاندادن تحــوالت و توســعهی
فناوریهــای خــاص در حوزههــای دانشــی کافــی نیســتند.

در چنیــن مــواردی ،دادههــای شــاخص شــامل اطالعــات

جدیــد و نوظهــور ،خبــرگان کافــی بــرای ارائـهی دانــش فنی

ع بــه جدیدتریــن فناوریهــا در عرصــهی
بیشــتری راجــ 

پیشبینــی خاصتــر باشــد ،تعــداد خبــرگان موجــود کمتــر

کــه اطالعــات بیشــتری دربــارهی توســعه و تحــوالت مربــوط

وجــود نداشــته باشــند .گفتنــی اینکــه هــر چــه موضــوع
خواهــد بــود .در ایــن مــوارد ،رویکــرد منتخــب میتوانــد

محدودیــت آن را پوشــش دهــد.
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هــم حوزههــای مشــابهی از کاربــرد را ارائــه میدهنــد .نــگاه

بــرای شناســایی پاســخدهندگانی بــا خبرگــی و تبحــر

 48درصــد از خبــرگان دارای خبرگــی بــاال میســر شــد .البته

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

تحلیــل کتابســنجی بهعنــوان مکمــل غربالگریهــای

تعــداد شــاخصها در سـ ِ
ـمت فشــار فنــاوری بیشــتر اســت.

ضــروری ،مناســب اســت .بســته بــه حــوزهی دانــش و

24

یــک حــوزهی دانشــی مناســب بــه نظــر میرســد .عــاوه

علــم و فنــاوری و همچنیــن دادههــای ُخــرد دیگــر هســتند

بــه محتــوا ارائــه میدهنــد .چهبســا ،ایــن اطالعــات کــه
بهصــورت نظاممنــد گــردآوری میشــوند ،بــه شناســایی

بنابرایــن ،ممکــن اســت روشهــای جایگزیــن بــه شناســایی

زمینههــای بالقــوهی جدیــد علــم و فنــاوری کمــک کننــد.

بــرای همیــن ،روشهایــی ماننــد رویکــرد گلولهبرفــی

شناســایی جوامــع پژوهشــی مهــم ،روشهــا و ابزارهــای

ـب دارای ویژگیهــای مطلــوب کمــک کننــد.
خبــرگان مناسـ ِ
اســتفاده شــده اســت :کار بــا چنــد تــن از خبــرگان مســتقل

آغــاز میشــود و در ادامــه ،خبــرگان دیگــر بــه کمــک

بــرای مطالعــهی تحــوالت و توســعهی کلــی فنــاوری و

دیگــری نظیــر متـنکاوی بــا هــدف تحلیــل فراوانــی کلمــات

و وقــوع همزمــان بــرای ارزشــیابی نزدیکــی محتــوا و

نقــاط تمــاس جدیــد شناســایی میشــوند .هــر چنــد ،ایــن

همچنیــن تحلیلهــای اســتنادی مفیــد مینماینــد.

بــرای همیــن ،ممکــن اســت در برخــی مــوارد ،بهتــر باشــد

محــدودی از تجربیــات غیرنظاممنــد پیشبینــی دربــارهی

رویکــرد مســتلزم زمــان و اقدامــات پژوهشــی زیــادی اســت.

در تحلیلهــای اولیــه ،فقــط امــکان شناســایی تعــداد

کــه جایگزینهــای احتمالــی را محــدود کنیــم .ایــن امــر

اولویتهــای آینــدهی تنظیــم مقــررات و اســتانداردها وجــود

مطلــوب بســیار نــادر هســتند .در چنیــن مــواردی ،بایــد از

زیــادی بــا فراینــد استانداردســازی دارد ،امــا تاکنــون نبــو ِد

بــه ویــژه در مــواردی صــدق میکنــد کــه ویژگیهــای

دارد (بالینــد .)2008 ،اگــر چــه ،روش دِلفــی شــباهتهای

رویکردهــای بهبــود ســامانهی گلولهبرفــی اســتفاده کــرد

کاربردهــای مرتبــط در ایــن حــوزه ،احســاس شــده اســت.

روشهــا ،رویکــرد فــونهی ِپــل 59و همکارانــش ()2009

را مطــرح میکــرد ،مفیدبــودن ترکیــب ایــن روش بــا

تــا هزینههــای غربالگــری کاهــش یابــد .یکــی از ایــن

اســت .البتــه ،ایــن رویکــرد هــم نوعــی ســامانهی گلولهبرفــی
اســت کــه در آن فقــط خبرگانــی بــا خبرگــی بــاال توصیــه

حتــی اگــر کاربــرد روش دِلفــی چندیــن موضــوع عملــی
رویکــرد شــاخصمحور بــه ایــن حــوزهی کاربــردی جدیــد
محــدود میشــد .همانطــور کــه پیشتــر شــرح داده شــد،
59. von Hippel

خبــرگان در مقایســه بــا افــراد غیرخبــره کمتــر نظــر خــود

ایــنرو ،رویکــرد انتخابــی ،امــکان شناســایی موضوعــات

روش دِلفــی در پیشبینــی استانداردســازی ،ایــن رویکــرد

هــدف اصلــی ایــن بررســی ،پیشبینــی زمــان دقیــق

را تغییــر میدهنــد .بــرای ارزشــیابی کلــی امــکان کاربــرد

بســیار خــاص استانداردســازی آینــده را فراهــم مــیآورد.

بــر فرضیـهای اســتوار میشــود مبنــی بــر ایــن کــه اعضــای

وقــوع پدیدههــا نبــوده ،بلکــه شناســایی اولویتهــای آغــاز

در ارزشــیابیهای اول خــود درســت عمــل میکننــد

اســتقرار و پیادهســازی از خــود موضــوع استانداردســازی

پانــل بــا خبرگــی بــاال ،نســبت بــه افــراد غیرخبــره ،بیشــتر
(رجــوع کنیــد بــه وودنبــرگ ( .))1991بــا وجــود موضوعــات

استانداردســازی در موضوعــات خــاص بــوده اســت .مســائل

ناشــی میشــوند .همانطــور کــه در فرایندهــای معمــول

عملــی ،ماننــد ،نــرخ پاییــن پاســخگویی ،ایــن فرضیــه

استانداردســازی ،بررســیهای متمرکــز بــر استانداردســازی

روششناســی ،اگــر روش دِلفــی درســت بـهکار رود ،موجــب

اینجــا ،بهویــژه نبــو ِد دانــش ،زمــان و شــفافیت در ســاختار

بــر امــکان کاربــرد روش دِلفــی داللــت دارد .از نقطــه نظــر

کاربــرد ایــن رویکــرد ،بایــد مالحظــات عملــی را نیــز درنظــر

عدممشــارکت هســتند (دو ِوریــس و همــکاران .)2003 ،در

خــود اجمــاع را بهوجــود نمــیآورد .ایــن مســئله ،بهویــژه

ارتبــاط استانداردســازی بیــن ذینفعــان مرتبــط بــوده اســت.

میکنــد .واگرایــی ،نشــان از حوزههــای مهــم متناقــض دارد

چشــمانداز بلندمــدت  25ســاله یــا بیشــتر ،پیشبینــی

گرفــت .بایــد توجــه داشــت کــه روش دِلفــی بــه خــودیِ

در خصــوص موضوعاتــی بــا عــدم قطعیــت بــاال صــدق

نتیجــه ،هــدف ایــن مطالعــه ،افزایــش آگاهــی نســبت بــه
عالوهبــر ایــن ،برخــاف رویکــرد کالســیک دلفــی بــا یــک

کــه بــه افزایــش نیــاز بــه بحــث یــا مســائل فنــی داللــت

استانداردســازی بــر دورههــای کوتاهتــر تمرکــز میکنــد.
دورهی زمانــی اساســاً بــه فعالیتهایــی بســتگی دارد کــه

را فقــط تعــداد معــدودی از خبــرگان درک میکننــد .از

پیوست الف:

دارد .در مــواردی کــه ســطح جزئیــات بســیار زیــاد اســت،

ارتباطــات و شــباهتهای بیــن تکتــک پاســخدهندگان

بایــد در  10ســال بعــدی ،طرحریــزی شــوند.
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و بهداشتی

امنیت کاالها
حوزهی کاربرد :فناوری اطالعات و ارتباطات و الکترونیک حمل ،جابهجایی و نقل مکان

توسعهی دارو
ریزسامانهها و ریزالکترونی

حوزهی کاربرد :پژوهش مواد

محافظت از خود

فناوری نانو

حوزهی کاربرد :صنعت خودرو

بهداشت و سالمت پزشکی

مواد جدید

حوزهی کاربرد :مکملهای کشاورزی

محافظت محیطی و شهری

بهداشت و ایمنی

مکملها

مکملها

خدمات پزشکی

کارایی منابع
مدیریت نگهداری و تعمیر
فرایندهای هستهی کسب وکار خدمات صنعتی

خدمات نگهداری و تعمیر
فناوریهای تولید کارآمد برق

ابزارهای اندازهگیری
دوربینها و حسگرهای مخصوص آزمون و سنجش خواص
فیزیکی
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بهبــود دقــت بــرآورد و ســطح اجمــاع میشــود .بــرای

بــا موانعــی مشــابه در مشــارکت مواجــه میشــوند .در

خدمات بازرسی ،نگهداری و تعمیر

انرژی جایگزین و تجدیدپذیر

رویهها و تحلیل

خدمات نگهداری و تعمیر مخصوص وسایل نقلیه

مدیریت پسماند ،تصفیهی آب فاضالب ،پیشگیری،
بازیافت و مواد بازیافتی

ابزارهای ناوبری ،هواشناسی ،زمینشناسی و ژئوفیزیک

تامین قطعات یدکی  ،مدیریت قطعات یدکی ،عملکرد و
مواد کمکی

مواد و انرژی حاصل از پسماند

واسطها و ارتباطات

فرایندهای صنعتی و توسعهی محصول

حوزهی کاربرد :خودروسازی

خانوارها و نشانهگذاری پایانهها

حوزهی کاربرد :اپتیک ،پوششها ،روکشها

سامانههای آبرسانی و فاضالت

حوزهی کاربرد :ساخت و ساز ساختمانها

سامانههای نگهداری و تعمیر مانند پایش شرایط،
تشخیص ماشینی ،نگهداری و تعمیر سیار و از راه دور
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تجهیزات اندازهگیری و پایش ،حسگرها و فناوری
اتوماسیون

ساخت و ساز ساختمانها

ایمنی

انرژی

جابجایی الکتریکی

فناوریهای اپتیکی

انرژی

روشنایی و المپها

نیروهای محرکه

توازن انرژی

روشنایی ساختمان ،فضای بیرون و مسیرها

ذخیرهسازی انرژی الکتروشیمیایی

موتورها ،مبدلهای انرژی و سوخت

چراغهای ایمنی و هشدار

اجزای موتور

ذخیرهسازی انرژی

نمایشگر و فناوریهای نمایشگر

اجزای کارآمد وسایل نقلیه

موتورهای الکتریکی ،ژنراتورها و مبدلها ،و سایر اجزا
برداشت انرژی

فناوری حسگر و سنجش اپتیکی
الزامات اندازهگیری

منبع تغذیه و اجزای زیرساخت شبکه
سامانههای کمک پیشران بهینهسازی انرژی

کمپرسورها و پمپها

فناوری حسگر و اندازهگیری اپتیکی در رباتیک و
هوافضا

اجزای ایمنی و امنیت

اجزای مدار

فناوری ساخت و تولید

سلولهای سوختی

فناوریهای اپتیکی سالمت و پزشکی
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سیمها ،لولهها و کابلهای برق

فناوریهای اطالعات و ارتباطات
وسایل نقلیه
پوششدهیها

انرژی الکتریکی
تمرکززدایی تولید انرژی
مدیریت سامانهها
شبکههای حمل و نقل انرژی
ذخیرهسازی و تبدیل انرژی
تجهیزات اندازهگیری انرژی در سطح تولیدکننده
وسایل اندازهگیری در سطح خُ رد
تجهیزات مصرفی
انرژی جایگزین

مرجع
1. Goluchowicz, Kerstin Martina, (2012). Standardization Foresight – An Indicator-Based, Text Mining And Delphi
Method, Essay 3, Identification of Future Fields of Standardisation – An Explorative Application of the Delphi Methodology, Berlin.

