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تأثیــر اســتانداردها بــر توســعه ی اقتصــادی کشــورهایی کــه از تولیــد صنعتــی و نــوآوری عقــب مانده انــد، کمتــر شــناخته شــده اســت. اصــوالً 

استانداردســازی به مثابــه یــک موضــوع فنــی در نظرگرفتــه شــده و فقــط از طریــق سیاســت های محــدود ســطح بــاال پشــتیبانی می شــود.

اســتانداردهای فنــی4  در کم تریــن حالــت بــه انــدازه ی اختراعــات ثبت شــده5  بــه رشــد اقتصــادی کمــک می کننــد. بــه علــت رهبــری غالــب کشــورهای 

ــش  ــاعه ی دان ــرای اش ــدی ب ــک مکانیســم کلی ــه ی ــعه7 ، به مثاب ــال توس ــی در کشــورهای درح ــتانداردهای فن ــات6 ، اس ــت اختراع ــعه یافته در ثب توس

فناورانــه و جایگزینــی بــرای ثبــت اختراعــات پدیــد آمده انــد. اگرچــه، کشــورهای درحــال توســعه و بنگاه هایشــان دارای مجموعــه ای از توانمندی هــا و 

ــا توانمندی هــا و محدودیت هــای کشــورها و بنگاه هــای توســعه یافته متفــاوت اســت. در ایــن مقالــه، اســتدالل  محدودیت هایــی هســتند کــه اساســاً ب

می شــود کــه کشــورهای درحــال توســعه بایســتی معیارهایــی را بــرای ارزیابــی اتخــاذ کننــد کــه بــا زمینه هــای موجــود در آن کشــورها متناســب تر 

هســتند و بــر اثــرات یادگیــری و ایجــاد توانمندی هــای پویــا تمرکــز می کننــد. مقالــه ی حاضــر بــه بحــث در خصــوص موضوعــات رایــج می پــردازد کــه در 

درک توســعه و پیشــرفت کشــورهای آســیایی در استانداردســازی ضــروری هســتند. همچنیــن بــه بررســی نقــش مهــم و حیاتی کــه اختراعات ثبت شــده 

ــد از اســتانداردهای  ــات«8 به منظــور کســب درآم ــردی اختراع ــت راهب ــه »ثب ــد ک ــه و اســتدالل می کن ــد، پرداخت ــا می کنن ــرای استانداردســازی ایف ب

صنعتــی غیررســمی9  می توانــد از توســعه ی اقتصــادی کشــورهای درحــال توســعه جلوگیــری کنــد.

واژگان کلیدی:

استانداردسازی، توسعه ی اقتصادی، آسیای شرقی، کشورهای درحال توسعه، ثبت راهبردی اختراعات.

1. مقدمه
مطالعــات نظــری و اقتصادســنجی بســیاری در خصوص اینکه 
چگونــه اســتانداردها رقابــت بــازار را شــکل می دهنــد، وجــود 
دارد، امــا بیشــتر ایــن مطالعــات بــر اقتصــاد غــرب متمرکــز 
شــده اند. و حتــی بــرای اقتصــاد غــرب، موضوعــات اساســی 
ــتانداردها در  ــری اس ــن و به کارگی ــی تدوی ــت عموم سیاس
دســت تحقیــق می باشــد. طبــق نظــر دو محقــق برجســته 
در خصــوص سیاســت اســتانداردها، “توافــق کلــی دربــاره ی 
سیاســت عمومــی مناســب بــرای تهیــه و تنظیــم اســتاندارد 
توســط دولــت وجــود نــدارد. بیشــتر ســواالت اساســی بــدون 
بررســی باقــی مانده انــد” )گرینســتین & اســتانگو10 ، 2007: 

صفحــات 1-2(.
مــا حتــی در مــورد تأثیر اســتانداردها بــر توســعه ی اقتصادی 
کشــورهایی کــه از تولیــد صنعتــی و نــوآوری عقــب مانده اند، 
کمتــر اطالعــات داریــم. بیشــتر ایــن کشــورها روی توســعه ی 

اقتصادشــان از طریــق نــوآوری کــه با معیــار تعــداد اختراعات 
ثبت شــده ســنجیده می شــود تمرکــز کرده انــد. اصــوالً 
ــه  ــی درنظرگرفت ــک موضــوع فن ــه ی ــازی به مثاب استانداردس
ــاال  ــق سیاســت های محــدود ســطح ب ــط از طری شــده و فق
پشــتیبانی می شــود. اگرچــه، چیــن، کــره و تایــوان درحــال 
ــای  ــت و ارتق ــرای تقوی ــی ب حاضــر در جســتجوی روش های

نظام هــا و راهبردهــای استانداردســازی خــود هســتند.
در واقــع، اســتانداردها در کمتریــن حالــت بــه  انــدازه ی 
ــه رشــد اقتصــادی کمــک می کننــد  اختراعــات ثبت شــده ب
و اســتانداردهای فنــی به مثابــه یــک مکانیســم کلیــدی 
بــرای اشــاعه ی دانــش فناورانــه، بــه رشــد بهــره وری کمــک 
اقتصــادکالن  مزایــای  و  منافــع  نتیجــه،  در  می کننــد. 
بیشــتر  بنگاه هــا  منافــع  از  به تنهایــی  استانداردســازی 
اســت. در آلمــان، پژوهــش مفصلــی در خصــوص مؤسســه ی 
استانداردســازی آلمانــی )DIN( انجام شــده و بــه ایــن 
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نتیجــه رســیده اســت کــه افزایــش یــک درصــدی در ســهم 
اســتانداردها، به طــور مثبــت بــا تغییــر 0/7 تــا 0/8 درصــدی 
ــاژ، و  ــد، جانگ میت ــاط دارد )بالین ــادی ارتب ــد اقتص در رش

مانگلــزدورف11، 2011(.
ــات اقتصادســنجی فقــط مســائل ســطحی  ــن مطالع ــا، ای ام
ــز  ــی نی ــرات کیف ــدازه اث ــان ان ــد. به هم ــش می دهن را پوش
حائــز اهمیــت هســتند. بــرای مثــال، اســتانداردهای محیطی، 

ســالمت، غــذا و ایمنــی در کار.
در واقــع، اثــرات کیفــی گســترده ی اســتانداردها بــرای رشــد 
ــعه الزم و  ــال توس ــورهای درح ــادی کش ــعه ی اقتص و توس
ــا  ــازی ب ــرد استانداردس ــام و راهب ــک نظ ــت. ی ــروری اس ض
کارکــرد خــوب می توانــد به مثابــه کاتالیــزوری بــرای تبدیــل 
ــه نوآوری هایــی  ــد، اختراعــات و اکتشــافات ب ایده هــای جدی
ــتانداردها  ــد. اس ــل کن ــره وری عم ــش به ــا افزای ــراه ب هم
حلقــه ی گمشــده در راهبــرد رشــد هســتند کــه در پــی خلق 
کیفیــت در ارائــه ی خدمــات و ســاخت و تولیــد پیشــرفته بــا 
ارزش افــزوده ی باالتــر می باشند.)ارنســت، 2013، 2011؛ 
ــژه،  ــگ، 2013؛ ســاتمیر، کنــدی، و ســو12،  2008(. به وی ون
ــود  ــوب می ش ــورهایی محس ــرای کش ــی ب ــر چالش ــن ام ای
ــا و  ــن و اســتقرار راهبرده ــه تدوی ــی شــروع ب ــه  تازگ ــه ب ک

ــد. ــود نموده ان ــتانداردهای  خ ــای اس نظام ه
ــال  ــد انتق ــرب )مانن ــریع و مخ ــی س ــر فن ــالوه، تغیی به ع
همه چیــز بــه اینترنــت13( چالش هــای جدیــدی بــرای 
استانداردســازی ایجــاد می کنــد. اســتانداردهای قابلیــت 
عملکــرد اجــزا بــا یکدیگــر14 بســیار حائــز اهمیــت هســتند 
و بــرای انتقــال و ارائــه ی داده هــای مفیــد و ســایر اطالعــات 
در سراســر نظام هــای متفــرق بــه لحــاظ جغرافیایــی، 
ــازنده،  ــزای س ــا اج ــردی و ی ــای کارب ــازمان ها، برنامه ه س
 .)2013 ، پالفــری15  و  الزم و ضــروری هســتند )گاســر 
افزایــش پیچیدگــی و عدم قطعیــت، دو ویژگــی بــارز از 
ــت  ــد جهانی شــدن حــال حاضــر هســتند. رقاب ــای جدی دنی
ــر فنــاوری در حــال تشــدید اســت و موفقیــت در  مبتنــی ب
رقابــت اساســاً بــه کنتــرل حقــوق مالکیــت فکــری و ظرفیــت 
ــاری  ــتانداردهای معم ــط16 و اس ــتانداردهای واس ــرل اس کنت

محصــول بســتگی دارد )ارنســت، 2002: ص. 330(.
ایــن فرآینــد، اهمیــت اقتصــادی استانداردســازی را به ویــژه 
ــارت  ــا تج ــه ب ــره( ک ــن و ک ــد چی ــورهایی )مانن ــرای کش ب

بین المللــی و شــبکه های تولیــد و نــوآوری شــرکت های 
ــت، 2009،  ــد )ارنس ــش می ده ــد، افزای ــد دارن ــی پیون جهان
1994؛ ارنســت و کیــم17، 2002(. بخش بنــدی جهانــی 
ــای  ــرای بنگاه ه ــی ب ــرک اصل ــروی مح ــک نی ــد18 ی تولی
ــدن  ــعه و صنعتی ش ــال توس ــه در ح ــت ک ــورهایی اس کش
هســتند و به عنــوان پیمانــکار تولیــد و یــا در بهتریــن حالــت 
به عنــوان پیــروان ســریع در نــوآوری عمــل می کننــد. 
ــای  ــلماً در دنی ــعه، مس ــال توس ــورهای درح ــای کش بنگاه ه
کســب  چندانــی  منفعــت  بین المللــی  اســتانداردهای 
نمی کننــد چــرا کــه آن هــا در توســعه ی فناوری  هــای 
اصلــی کــه ایــن اســتانداردها برمبنــای آن تدویــن می شــوند، 
مشــارکت ندارنــد. توانمندی هــای موجــود در ایــن کشــورها، 
بــرای شــکل دهی بــه معماری هــا و ســاختارها کافــی و 
ــال  ــورهای درح ــای کش ــن بنگاه ه ــت. بنابرای ــب نیس مناس
توســعه ناچــار هســتند کــه اســتانداردها را بپذیرنــد و 
حق امتیــاز تعیین شــده توســط فعــاالن اقتصــادی کشــورهای 
ــه  ــی ک ــر، بنگاه های ــوی دیگ ــد. از س ــعه یافته را بپردازن توس
ــته  ــص  داش ــه تخص ــی و پای ــای اصل ــعه  ی فناوری ه در توس
ــان  ــا اطمین ــد- ت ــارکت دارن ــم مش ــع مه ــن مناب و در تأمی
ــا  ــات پیشــنهادی آن ه ــا و الزام ــه راه کاره ــد ک حاصــل کنن
در اســتانداردها تدویــن می شــود- موقعیــت و جایــگاه 

ــت. ــد داش ــازار خواهن ــدی در ب قدرتمن
به طــور خالصــه، الزم اســت کــه درک و اســتنباطمان را در 
ــد و  ــود می آین ــتانداردها به وج ــه اس ــه چگون ــوص اینک خص
در کشــورهایی بــا نهادهــای اقتصــادی متفــاوت بــا نهادهــای 
ــت  ــد، تقوی ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــادی غرب اقتص
کنیــم. به ویــژه، بایــد موضوعــات متــداول در خصــوص 
استانداردســازی را در زمینــه ی وســیع تری از توســعه ی 
ــی  ــورد بررس ــعه، م ــال توس ــورهای درح ــادی در کش اقتص
قــرار دهیــم، کشــورهایی کــه در پــی دســتیابی19 بــه ســطوح 
بهــره وری و درآمــد ایــاالت متحــده، اتحادیــه ی اروپــا و ژاپــن 

ــد. ــران کنن ــود را جب ــای خ ــا عقب ماندگی ه ــتند ت هس
ــت: در  ــده اس ــزی ش ــر طرح ری ــرح زی ــه ش ــه ب ــن مقال ای
ــرا  ــه چ ــم ک ــئله می پردازی ــن مس ــه ای ــدی، ب ــش بع بخ
استانداردســازی در کشــورهای درحــال توســعه حائــز اهمیت 
اســت. ســپس، بــه چالش هایــی می پردازیــم کــه کشــورهای 
درحــال توســعه در تــالش خــود بــرای استانداردســازی 
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ــا  ــازی، توانمندی ه ــف استانداردس ــه وظای ــاوری، از جمل فن
و راهبردهــای مــورد نیــاز، بــا آن هــا مواجــه هســتند. بــرای 
انجــام ایــن کار، نشــان می دهیــم کــه هزینه هــای توســعه و 
اســتقرار اســتانداردهای اثربخــش، به ویــژه بــرای کشــورهای 
بعــداً  باشــد.  قابل توجــه  می توانــد  توســعه،  درحــال 
ــا،  ــرایط و محدودیت ه ــاس ش ــه براس ــم ک ــه می کنی مالحظ
استانداردســازی موفــق، کشــورهای درحال توســعه را نســبت 
ــه کشــورهای توســعه یافته در یــک چالــش متفــاوت قــرار  ب
ــه  ــش )4( ب ــتدالل ها، بخ ــن اس ــعه ی ای ــا توس ــد. ب می ده
ــعه ی  ــرای توس ــری ب ــت فک ــوق مالکی ــش حق ــی نق بررس
اقتصــادی می پــردازد و بــر تنــش و کشــمکش میــان 
ــی  ــس از بررس ــد. پ ــد می کن ــوآوری تأکی ــتانداردها و ن اس
ــرای  ــده ب ــات ثبت ش ــه اختراع ــی ک ــی و مهم ــش حیات نق
ــه  ــم ک ــتدالل می کنی ــن اس ــازی دارد، همچنی استانداردس
نــوآوری و ثبــت راهبــردی اختراعــات به منظــور کســب 
ــد از  ــی می توان ــمی صنعت ــتانداردهای غیررس ــد از اس درآم
توســعه ی اقتصــادی کشــورهای درحــال توســعه جلوگیــری 
ــتی  ــای سیاس ــه پیامده ــاره ب ــا اش ــه  ب ــه ، مقال ــد.در ادام کن

خاتمــه می یابــد.
ــال  ــورهای درح ــرای کش ــازی ب ــرا استانداردس چ

ــت؟ ــم اس ــعه مه توس
تقریبــاً تعــداد نامحــدودی از اســتانداردها وجــود دارنــد 
ــور  ــتند. به منظ ــاوت هس ــان متف ــکل و هدف ش ــه در ش ک
تعییــن مراحــل و شــرح وظایــف استانداردســازی، ابتــدا نیــاز 
ــک  ــه ی ی ــتانداردها و ارائ ــیاه اس ــه ی س ــردن جعب ــه باز ک ب
تعریــف عملیاتــی داریــم. یــک تعریــف مــدرن و بــه روز کــه 
هــدف مــا را بــرآورده می ســازد و مؤسســه ی ملــی اســتاندارد 
ــتانداردهای  ــروژه ی اس ــی از پ ــوان بخش ــاوری20 به عن و فن
شــبکه ی  در  دیگــر  بخش هــای  بــا  همــکاری  قابلیــت 
هوشــمند خــود ارائــه داده اســت )NIST ، 2010: صفحــات 

ــد از: ــتانداردها عبارتن 20-19(: اس
مشــخصه هایی کــه یــک محصــول را بــر یــک کاربــرد خــاص 
منطبــق می کننــد و یــا اینکــه کارکــرد21 و عملکــرد22 یــک 
ــتانداردها،  ــد. اس ــن می کنن ــامانه را تعیی ــا س ــتگاه و ی دس
تســهیل کننده ی اصلــی ســازگاری و تعامل پذیری23هســتند. 
تعامل پذیــری، توانمنــدی دو یــا چنــد شــبکه، ســامانه، 
ــادل و  ــرای تب ــزا ب ــا اج ــردی، ی ــای کارب ــتگاه، برنامه ه دس

ــری  ــل ردگی ــات قاب ــادار، اطالع ــترس پذیر معن ــری دس کارب
ایجــاد زحمــت  و  بــدون دردســر  اثربخــش،  و  امــن   -
ــا،  ــخصه های زبان ه ــتانداردها مش ــت. اس ــر اس ــرای کارب ب
پروتکل هــای ارتباطــات، فرمــت داده هــا، و پیوندهــای درون 
ــزاری  ــردی نرم اف ــای کارب ــن برنامه ه ــای بی ــا، رابط ه نظام ه
و بیــن دســتگاه های ســخت افزاری و ... را تعییــن می کننــد. 
بتواننــد  به طوری کــه  باشــند  قــوی  بایــد  اســتانداردها 
ــای  ــردی و فناوری ه ــای کارب ــر برنامه ه ــده و ب ــر ش فراگی

ــی منطبــق شــوند24. آت
به عنــوان  معمــول  به طــور  اســتانداردها  ادبیــات،  در 
“اختصاصــی25“ در برابــر “بــاز26“، و به عنــوان “غیررســمی27“ 
در مقابــل “رســمی28“ طبقه بنــدی می شــوند )اســتانگو، 
2004(. اســتانداردهای اختصاصــی متعلــق بــه شــرکتی 
ــه دیگــران  هســتند کــه ممکــن اســت لیســانس آن هــا را ب
ــام  ــترس تم ــاز در دس ــتانداردهای ب ــه اس ــد، درحالی ک بده
کاربــران بالقــوه، معمــوالً به صــورت مجانــی، قــرارداده 
و  مارکــوس31،  ویگانــد30،  فیلــد29،  )اســتین  می شــوند 
مینتــون32، 2007: ص. 163(. اســتانداردهای غیررســمی 
اســتانداردهای  بیــن  در  اســتانداردها  رقابــت  از طریــق 
کنسرســیوم رقیــب مــورد پذیــرش واقــع می شــوند. در 
نهایــت، اســتانداردهای رســمی از طریــق اجمــاع بــه تصویــب 
ــق  ــمی از طری ــور رس ــات به ط ــی اوق ــه گاه ــند، ک می رس
ــمی  ــتاندارد رس ــازمان های اس ــا س ــت و ی ــای صنع کمیته ه

اعــالم می شــوند.
ــان از  ــه حصــول اطمین ــر، اســتانداردها ب در ســطح بنیادی ت
ــد  ــای تولی ــات و فراینده ــی محصــول، خدم ــت و ایمن کیفی
ــر ســالمت و محیط زیســت  ــی ب ــرات منف ــری از اث و جلوگی
کمــک می کننــد. بنابرایــن، یکــی از کارکردهــای مهــم 
اســتانداردها کاهــش ریســک ها بــرای ســازندگان محصــوالت 
ــن33،  ــت. )آلدرم ــوالت اس ــن محص ــران ای ــق و کارب منطب

2009: ص.2، 3(
عــالوه بــر ایــن، اســتانداردها، شــرکت ها را قــادر بــه کســب 
منافــع رشــد و بهــره وری حاصــل از افزایــش تخصصی ســازی 
ــل  ــوم تحلی ــل س ــاًل در فص ــه قب ــور ک ــد، همان ط می کنن
ــدود  ــازار مح ــدازه ی ب ــق ان ــیم کار از طری ــه تقس ــد )ک ش
ــل” آدام اســمیت34، )اســمیت،  ــروت مل ــاب “ث می شــود( کت
1970/1776، کتــاب اول، فصــل ســوم(. طبــق گــزارش 
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ــر35 )1983: ص. 378،  ــز کیندل برگ ــادی، چارل ــورخ اقتص م
379(، “... در بیشــتر بخش هــا، استانداردســازی در اصــل 
ــی  ــردن تدریج ــی ک ــور تخصص ــه منظ ــان ب ــط بازرگان توس

ــود.” ــام می ش ــارت انج تج
ــه  ــه و ب ــارت رفت ــر از تج ــردن فرات ــروزه، تخصصی ک ــا ام ام
ــعه ی  ــی، توس ــد مهندس ــات مانن ــد و خدم ــاخت و تولی س
محصــول و تحقیقــات رســیده اســت. بعــد بین المللــی 
ــور  ــت. همان ط ــت اس ــز اهمی ــدازه حائ ــان ان ــه هم ــز ب نی
ــه  ــی رفت ــازار مال ــازار کاال و ب ــر از ب ــازی فرات ــه جهانی س ک
و بازارهــای فنــاوری و کارکنــان ماهــر و دارای دانــش فنــی 
ــدود  ــر مح ــم دیگ ــتانداردها ه ــت، اس ــه اس ــز فراگرفت را نی
ــک  ــه ی ــل ب ــی نیســتند. اســتانداردها تبدی ــه مرزهــای مل ب
ــی  ــرمایه گذاری بین الملل ــارت و س ــم در تج ــاز مه توانمندس
ــش  ــهیم دان ــن تس ــادل داده  و همچنی ــا تب ــده اند. آن ه ش
ــا را در  ــر جغرافی ــاری در سراس ــرکای تج ــی ش ــان تمام می
شــبکه های متحــد جهانــی تولیــد و نــوآوری، ســهولت 
ــور  ــف، 2005 ب(. همان ط ــت، 2005 ال ــند )ارنس می بخش
ــن و  ــد، “تدوی ــد می کنن ــبکه تأکی ــان ش ــه جامعه شناس ک
اشــاعه ی اســتانداردهای متضمــن فناوری هــای جدیــد یــک 
نیــروی محــرک جهانی ســازی در دوران معاصــر اســت” 

)گــروال36، 2008: ص. 194(.
به طــور خالصــه، اســتانداردها نیــروی حیاتــی نــوآوری 
ــتانداردها  ــروزه، اس ــتند. ام ــی هس ــش جهان ــاد دان در اقتص
ــه ی  ــاس37و دامن ــای به مقی ــاد صرفه ه ــرای ایج ــا ب ــه تنه ن
ــش  ــرای کاه ــه ب ــتند، بلک ــروری هس ــر، ض ــرد موردنظ کارب
هزینه هــای مبادلــه و بــرای پیشــگیری از دوباره کاری هــا 
هــم الزم هســتند. همچنیــن اســتانداردها، انتقــال داده 
به منظــور  و  می ســازند  امکان پذیــر  را  دانــش  تبــادل  و 
تســهیل تعامل پذیــری اجــزا و نرم افــزار در ســامانه های 
ــمند  ــن هوش ــک تلف ــال، ی ــرای مث ــاوری )ب ــده ی فن پیچی
ــدون  ــا یــک ســامانه ی ســوئیچینگ( موردنیــاز هســتند. ب ی
“اثــرات  بــه  دســتیابی  تعامل پذیــری،  اســتانداردهای 
خارجــی شــبکه38“ کــه موجــب شــکل گیری رقابــت در 
بــازار محصــوالت و خدماتــی اســت کــه از فناوری هــای 
غیرممکــن  می کننــد،  اســتفاده  ارتباطــات  و  اطالعــات 
ــا،  ــن بازاره ــاپیرو39، 1985(. درای ــز و ش ــود )کات ــد ب خواه
“هنگامی کــه مجموعــه ی کاربــران گســترش می یابنــد، 

ــراد بیشــتری  ــا اف ــاط ب ــراری ارتب ــی برق ــر از توانای ــر کارب ه
)کــه بــه کاربــران محصــول و یــا خدمــات تبدیــل می شــوند( 
ــی  ــرات خارج ــز40 ، 2001: ص. 8(. “ اث ــرد” )رولف ــره می ب به
ــق  ــی موف شــبکه” بیانگــر آن اســت کــه یــک شــرکت زمان
می شــود کــه مشــتریان انتظــار دارنــد کــه پلتفــرم41 فنــاوری 
ــد،  ــد ش ــر خواه ــاوری دیگ ــر فن ــر از ه ــرکت[ فراگیرت ]ش
ــردن از  ــا صرف نظرک ــاوری را ب ــتریان آن فن ــه، مش درنتیج
ــرماتا42 ، 2004: ص.  ــد )ش ــول می کنن ــا، قب ــایر فناوری ه س

.)359
تدویــن و توســعه ی اســتانداردهای تعامل پذیــری، یــک 
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــت. چال ــر43 اس ــا و متغی ــدف پوی ه
ــا پیشــرفت های  ــن اســتانداردها ب ــاق مســتمر ای ــرای انطب ب
فنــی، بایســتی همــواره آمادگــی داشــت. بــرای مثــال، 
کــه  پردازنده هــا  فزاینــده ی  تحــول  درحــال  فنــاوری 
ــای  ــد. واحده ــود دارن ــرل خ ــان را در کنت ــای جه رایانه ه
 AMD ــل و ــط اینت ــده توس ــزی44 ساخته ش ــردازش مرک پ
ــه لحــاظ  ــل “x86” در حــال حاضــر ب ــای اینت ــق طرح ه طب
اهمیــت بــا واحدهــای پــردازش گرافیکــی )GPUهــا( 
رقابــت می کننــد و ماننــد رایانه هــای شــخصی بــرای انجــام 
وظایــف چنــد رســانه ای بــه کار می رونــد. بــرای اینکــه یــک 
شــرکت رایانــه ای از فنــاوری GPU اســتفاده کنــد، حداقــل 
ــرای  ــه ســه چیــز نیــاز دارد: “یــک لیســانس ]از اینتــل[ ب ب
ــح و روشــن در  ــرارداد صری ــک ق طراحــیX86) CPU(، ی
مــورد تعامل پذیــری بیــن GPU و CPU، و در نهایــت یــک 
ــک جــدول  ــا اســتانداردهای روشــن و ی ــوی- ب مکانیســم ق

ــات45.”  ــریع اختالف ــل و فصــل س ــرای ح ــی ب زمان
بــرای مقابلــه بــا ایــن چالش هــای اساســی، استانداردســازی 
بــه فعالیــت پیچیــده و چنــد الیــه تبدیــل شــده اســت کــه 
شــامل ذی نفعــان متعــدد اســت کــه در اهــداف، راهبردهــا، 
منابــع و توانمندی هایشــان متفــاوت هســتند. از همــه 
ــش  ــر دان ــی ب ــت مبتن ــک فعالی ــازی ی ــر، استانداردس مهم ت
ــه و  ــرده و باتجرب ــان تحصیلک ــه مهندس ــاز ب ــه نی ــت ک اس
متخصصــان دیگــر دارد. در حالی کــه مهندســان در اصــل، این 
رشــته را ایجــاد کرده انــد، مفاهیــم کلیــدی درحــال حاضــر 
ــی  ــران اجرای ــن مدی ــی و همچنی ــاوران حقوق ــط مش توس
ــد. ــکل گرفته ان ــی ش ــئوالن دولت ــزرگ و مس ــرکت های ب ش

ــرای تســخیر و کنتــرل تغییــرات و تنظیمــات مســتمر در  ب
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فرآیندهــای استانداردســازی، یــک تجزیــه و تحلیــل پویا الزم 
اســت. یــک بینــش اساســی در خصــوص تئــوری “تخریــب 
ــه نهادهــای اقتصــادی  ــن اســت ک خــالق46“ شــومپیتر47 ای
ــازار و فنــاوری دارنــد  دائمــاً نیــاز بــه تنظیــم تغییــرات در ب
)شــومپیتر، 1950(. ایــن بــدان معنــی اســت کــه هیــچ روش 
ــدارد.  ــود ن ــازی وج ــازماندهی استانداردس ــرای س ــری ب بهت
ــی  ــتانداردهای مهندس ــه ی اس ــالنامه ی کمیت ــق س ــر طب ب
آمریــکا در ســال 1925، “استانداردســازی پویــا اســت، و یــک 
فراینــد ایســتا48 نیســت. و ایــن بــه معنــی بدون حرکت بــودن 
ــو  ــه جل و ســکون نیســت، بلکــه حرکتــی همه جانبــه و رو ب

ــل49 ، 2005: ص 247(. ــت” )راس اس
امــروزه، ایــن بینــش اساســی هنــوز هــم حفــظ شــده اســت، 
ــورد  ــج در م ــات رای ــل در مباحث ــک تمای ــفانه ی ــا متأس ام
استانداردســازی بــرای نادیــده انگاشــتن ایــن جنبــه ی پویــا 
ــت  ــان ثاب ــازی در جری ــای استانداردس ــود دارد. نظام ه وج
ــی در  ــش اساس ــن بین ــتفاده از ای ــه  اس ــاز ب ــتند، و نی هس
مطالعــه ی نظام هــای اســتاندارد معاصــر وجــود دارد، و ایــن 
امــر هــم در مــورد یــک اقتصــاد توســعه یافته ماننــد ایــاالت 
ــد  ــعه مانن ــال توس ــاد درح ــک اقتص ــن ی ــده و همچنی متح

ــد. ــدق می کن ــن ص ــره و چی ک
ــال  ــورهای درح ــازی در کش ــه استانداردس ــاز ب ــع، نی در واق
توســعه کــه کج کارکــردی و بی اثــری نهادهــا مشــهود 
ــری  ــردی و بی اث ــود. کج کارک ــس می ش ــتر ح ــت، بیش اس
ــای الزم  ــه نهاده ــود ک ــالق می ش ــی اط ــه وضعیت ــا ب نهاده
ــا و  ــرای تســهیل معامــالت وجــود ندارنــد )خان و ضــروری ب
پالپــو50 ، 1997(. بــدون اســتانداردها، ســطح باالیــی از قوه ی 
ــات  ــا تصمیم ــت ت ــاز اس ــرت، نی ــل و بصی ــخیص و عق تش
درســتی بــرای حــوزه ی کســب و کار اتخــاذ شــود، بــه همین 
جهــت، بنگاه هــا قــادر نیســتند یــک برنامــه ی فعــال و پویــا 
بــرای ســرمایه گذاری ارائــه دهنــد. بــازار در چنیــن شــرایطی 
ــرد  ــت عملک ــری و قابلی ــدان تعامل پذی ــه فق ــه ب ــا توج ب
ــد.  ــته باش ــی داش ــد کارآی ــم نمی توان ــا ه ــزا ب ــترک اج مش
ــه  ــب منجــر ب ــن تشــخیصی اغل ــی، چنی در ســطح اجتماع
ــا ارتباطــات سیاســی بیشــتر،  ــروه ب ــک گ فســاد شــده، و ی
ــه  ــازی ب ــه، استانداردس ــود. در نتیج ــت می ش ــده ی رقاب برن
ــی  ــتورالعمل های قانون ــه  ی دس ــق ارائ ــه از طری ــات جامع ثب
و ســازگار کمــک می کنــد. بــا انجــام ایــن کار، فعــاالن 

اقتصــادی از عــدم  اطمینــان کمتــر و شــفافیت بیشــتر 
بهره منــد می شــوند و از ایــن رو، انحــراف در تخصیــص 

ــد، 2004(. ــد )بالین ــش می یاب ــی کاه ــد داخل درآم
ــوز  ــعه هن ــال توس ــورهای درح ــی، کش ــطح بین الملل در س
ــتند.  ــازی هس ــه ی استانداردس ــت در جامع ــروه اقلی ــک گ ی
ــال  ــورهای درح ــوآوری، کش ــه ی ن ــه در زمین ــور ک همان ط
توســعه، عقب تــر از کشــورهای توســعه یافته هســتند و 
ــت  ــی پرداخ ــاز فن ــق  امتی ــعه یافته ح ــورهای توس ــه کش ب
می کننــد )کــواک، لــی، و فومیــن51 ، 2011(. هم زمــان 
ــته  ــم وابس ــتر به ه ــر و بیش ــا پیچیده ت ــه فناوری ه ــا اینک ب
از  فناوری  هــای  توســعه یافته  کشــورهای  می شــوند، 
بنیادیــن انحصــاری بیشــتری از طریــق اختراعــات ثبت  شــده 
برخــوردار می شــوند. در ایــن موقعیــت، استانداردســازی 
می توانــد توســط کشــورهای درحــال توســعه به عنــوان 
ــت  ــی از وضعی ــه ی ناش ــتگی فناوران ــرای وابس ــک راه کار ب ی
ــگ  ــگ، وان ــه کار رود )وان ــوآوری ب ــود در ن ــده ی خ عقب مان
ــازی،  ــرمایه گذاری در استانداردس ــا س ــل52 ، 2010(. ب و هی
ــود  ــات خ ــوالت و خدم ــعه، محص ــال توس ــورهای درح کش
موجــب  و  ســازگار کرده  خارجــی  اســتانداردهای  بــا  را 
توســعه ی تجــارت کاال و خدمــات می شــوند. همچنیــن، اگــر 
کشــور های در حــال  توســعه بتواننــد بــا  موفقیت اســتاندارهای 
ــه  ــی یکپارچ ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــود را ب ــی خ محل
ــازی  ــگ53 ، 2012(، استانداردس ــی و چان ــواک، ل ــد )ک کنن
ــری  ــت و راهب ــی هدای ــن  کشــورها، فرصــت توانای ــرای ای ب
ــورهای  ــن کش ــد، بنابرای ــم می کن ــی را فراه ــوآوری جهان ن
ــم  ــک پارادای ــق ی ــد در خل ــز می توانن ــعه نی ــال توس درح
مشــارکت کننــد، پارادایمــی کــه تحــت تســلط و حکم روایــی 

ــت. ــعه یافته اس ــورهای توس کش
بــا این حــال کشــورهای درحــال توســعه دارای توانمندی هــا 
توســعه یافته  کشــورهای  از  متفاوتــی  محدودیت هــای  و 
هســتند. در نتیجــه کشــورهای درحــال توســعه، بایــد 
به دنبــال یــک رویکــرد متفــاوت بــرای استانداردســازی 
نســبت بــه کشــورهای توســعه یافته باشــند، همان طــور کــه 

ــرد. ــرار می گی ــث ق ــورد بح ــدی م ــش بع در بخ
وظایــف استانداردســازی در کشــورهای درحــال 

ــی  ــازمانی54 و مل ــای س ــعه: رویکرده توس
همچنان کــه اســتانداردهای تدوین شــده توســط کشــورهای 
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ــه ی  ــش در صحن ــای نق ــه ایف ــی ب ــعه، به تازگ ــال توس درح
ــه بررســی  ــاز ب ــد، نی ــی پرداخته ان ــازی بین الملل استانداردس
ــم،  ــرای کشــورهای درحــال توســعه داری ــژه ای ب وظایــف وی
ــازی،  ــف استانداردس ــود دارد: وظای ــم وج ــه ی مه ــه جنب س

ــازی. ــای استانداردس ــا و راهبرده ــه ی توانمندی ه مجموع
ــاً در  ــه لزوم ــا دارد، ک ــواع کاره ــه ان ــاز ب ــازی نی استانداردس
نظــم ترتیبــی نیســت. اول از همــه، یــک ســازمان کــه ممکن 
ــت  ــه- منفع ــل هزین ــه و تحلی ــام تجزی ــه انج ــاز ب اســت نی
ــود  ــی موج ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــه آی ــد ک ــته باش داش
ــتاندارد  ــک اس ــه ی ــا اینک ــد و ی ــرار ده ــرش ق ــورد پذی را م
جدیــد تدویــن نمایــد. بــا وجــود ایــن، پرهزینه تریــن کارهــا، 

ــتاندارد ــت از اس ــه حمای ــوط ب ــای مرب ــعه ی فناوری ه توس
و پرداخــت هزینه هــای صــدور مجــوز بــرای اختراعــات 
ثبت شــده ی ضــروری اســت )هــم بــرای اســتانداردهای 
ــن  ــرای اســتانداردهایی کــه به تازگــی تدوی موجــود و هــم ب
ــی  ــون، ارزیاب ــرای آزم ــت ب ــای دول ــت(. هزینه ه ــده اس ش
ــتند. ــاد هس ــیار زی ــز بس ــه نی ــدور گواهی نام ــاق و ص انطب

اگــر کشــور تصمیــم بــه تدویــن یــک اســتاندارد بگیــرد، باید 
هزینه هــا و یــا مخاطراتــی ماننــد اســتفاده از اختراعــات ثبــت 
شــده ی یــک شــخص حقیقــی را در یــک اســتاندارد بــرآورد 
ــراع55  ــت اخت ــترک ثب ــرمایه گذاری مش ــت س ــد. مدیری نمای
نیــز ضــروری اســت. در نهایــت، ســازمان باید پشــتیبانی  کند. 
ــه استانداردســازی شــامل  ــوط ب ــی مرب ســایر وظایــف اجرای
ــازمان های  ــرای س ــت ب ــق عضوی ــای ح ــت هزینه ه پرداخ
توســعه ی اســتاندارد رســمی و غیررســمی و یــا هزینه هــای 
پشــتیبانی56 اجــرا هســتند. گاهــی اوقــات اقدامــات سیاســی 
ــری. در  ــا البی گ ــی و ی ــال، دادخواه ــرای مث ــت، ب ــاز اس نی
ــده  ــاالت متح ــی در ای ــای قانون ــی، هزینه ه ــورد دادخواه م
آمریــکا  دالر  میلیــون  صدهــا  بــه  به راحتــی  می توانــد 
ــا این کــه هزینه هــای دعــاوی حــق  ــا در چیــن، ب برســد. ام
ــور  ــوز به ط ــا هن ــش اســت، ام ــال افزای ــراع در ح ــت اخت ثب
ــده  ــکا باقی مان ــاالت متحــده امری ــر از ای قابل توجهــی پایین ت
ــم )2002(  ــت و کی ــط ارنس ــه توس ــور ک ــت.57 همان ط اس
ــواع مختلفــی از  بیان شــده، کشــورهای درحــال توســعه از ان
ــد.  یادگیری هــا از جملــه مهندســی معکــوس58 بهــره می برن
ــش  ــال افزای ــه دنب ــعه ب ــال توس ــورهای درح ــه کش زمانی ک
توانمندی هــای استانداردســازی خــود هســتند، بایــد اثــرات 

ــد. ــرار دهن ــورد بررســی ق ــز م یادگیری هــای مشــابه را نی
ــه  ای از  ــازی، مجموع ــف استانداردس ــام وظای ــور انج به منظ
ــال،  ــا این ح ــدول 1(. ب ــتند )ج ــاز هس ــا موردنی توانمندی ه
توانمندی هــای کشــورهای درحــال توســعه اساســاً بــا 
ــتند.  ــاوت هس ــعه یافته متف ــورهای توس ــای کش توانمندی ه
ــک ســابقه ی  ــال، کشــورهای توســعه یافته دارای ی ــرای مث ب
طوالنــی در استانداردســازی، توانایــی اثبات شــده بــرای 
استانداردســازی  هیئت هــای  در  موفقیت آمیــز  عملکــرد 
ــد  ــام تولی ــی، نظ ــتانداردهای بین الملل ــن اس ــرای تدوی و ب
ــش  ــترده ای از دان ــگاه گس ــوع، و پای ــبتاً متن ــوآوری نس و ن
انباشــته و حقــوق مالکیــت فکــری59 هســتند کــه بــه تولیــد 
ــن  ــد. بنابرای ــد کمــک می کن ــای محصــول و فرآین نوآوری ه
آن هــا قــادر بــه “کنتــرل بســیاری از ورودی هــای فناورانــه ی 
الزم بــرای بــرآوردن اســتانداردها” هســتند )پــای60 ، 2013: 
ــت در  ــون و سیاس ــی قان ــه ی اصل ــه، دغدغ ص 5(. درنتیج
کشــورهای توســعه یافته، حفاظــت از حقــوق مالکیــت فکــری 
اســت و “بــاز بــودن” اســتانداردها تابعــی از حفاظــت حقــوق 

مالکیــت فکــری اســت.
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جدول 1 وظایف استانداردسازی 

ــعه  ــال توس ــورهای درح ــازی در کش ــس، استانداردس برعک
ــر کشــورهای درحــال توســعه  ــد می باشــد. اکث نســبتاً جدی
ــران صــرف اســتاندارد، و محصــوالت تولیــدی هســتند  کارب
ــتاندارد  ــاد و اس ــعه یافته ایج ــورهای توس ــط کش ــه توس ک
شــده اند. کشــورهای درحــال توســعه، هنــوز بایــد یــاد 
بگیرنــد کــه چگونــه عملکــرد موفقیت آمیــزی در هیئت هــای 
استانداردســازی داشــته باشــند. از همــه مهم تــر، آن هــا 
ــا یــک  ــد ت ــرای طــی کــردن دارن ــی ب هنــوز یــک راه طوالن
ــگاه گســترده ای از  ــوآوری متنــوع و پای ســامانه ی تولیــد و ن
دانــش انباشــته و حقــوق مالکیــت فکــری دایــر کننــد، کــه 
بــه آن هــا امــکان توســعه ی مســتقل و یــا حداقــل توســعه ی 
مشــترک اســتانداردهای بین المللــی را بدهــد. در کشــورهای 
توســعه ی  بــر  سیاســت ها  و  قوانیــن  توســعه،  درحــال 
ــت  ــوق مالکی ــود در حق ــش موج ــاعه ی دان ــادی و اش اقتص
فکــری تمرکــز دارنــد. استانداردســازی به مثابــه یــک پلتفــرم 
توانمندســاز بــرای نــوآوری و توســعه ی اقتصــادی کشــورهای 

ــد. ــعه می باش ــال توس درح
بــا توجــه بــه مجموعــه توانمندی هــای متفــاوت، کشــورها و 
ــازی  ــای استانداردس ــی از راهبرده ــد یک ــرکت ها می توانن ش
زیــر و یــا ترکیبــی از آن هــا را انتخاب کننــد: ســوارکار آزاد61، 

ــکل دهنده ی مشــترک و یــا راهبــر63.  پیــرو چابــک62، ش
ــکان  ــه ام ــود ک ــه می ش ــانی گفت ــه کس ــوارکاران آزاد ب س
ــه  ــا را ب ــی در هزینه ه ــتانداردها و صرفه جوی ــعه ی اس توس
دیگــران می دهنــد؛ پیــروان چابــک64، اســتانداردهای موجــود 
ــا  ــوالت ب ــه محص ــد، به طوری ک ــت می آورن ــریعاً بدس را س
ــد؛  ــترش یابن ــرعت گس ــد به س ــتاندارد می توانن ــاوری اس فن
بین المللــی  اســتانداردهای  مشــترک65  شــکل دهندگان 
ــور  ــک کش ــاص ی ــای خ ــه نیازه ــه ب ــا توج ــود را ب موج
ــده را  ــم ش ــتانداردهای تنظی ــن اس ــد و ای ــق می کنن منطب
در محصــوالت جــاری و آتــی اســتقرار می دهنــد؛ و رهبــران، 
ــن می کننــد و اختراعــات ثبــت  ــد تدوی اســتانداردهای جدی
شــده ی ضــروری خــود را در اســتانداردها، بــه کار می گیرنــد. 
آن هــا  پیشــروی  بنگاه هــای  و  توســعه یافته  کشــورهای 
ــا  ــتانداردها و ی ــران اس ــال راهب ــاد به دنب ــال زی ــه  احتم ب
ــه  ــتند، درحالی ک ــا هس ــترک راهبرده ــکل دهندگان مش ش
بــر  ابتــدا  در  توســعه،  درحــال  بنگاه هــای  و  کشــورها 
راهبردهــای استانداردســازی ســوارکار آزاد و یــا پیــرو چابــک 
تمرکــز خواهنــد کــرد. کشــورهای درحــال توســعه زمانــی به 
ــترک  ــکل دهنده ی مش ــا ش ــر و ی ــای راهب ــمت راهبرده س
روی می آورنــد کــه ســطح توانمندی های شــان باالتــر از 
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ــل  ــای مراح ــا چالش ه ــه ب ــرای مواجه ــه ب ــد ک ــی باش زمان
به کارمی گیرنــد. اولیــه 

تنــوع توانمندی هــا و راهبردهــای استانداردســازی بیــان  
در  قابل مالحظــه ای  تفاوت هــای  چــرا  کــه  می کنــد 
ســازمان دهی و حکم روایــی فرایندهــای استانداردســازی 
تمایزاتــی  بــروز  موجــب  تفاوت هــا  ایــن  دارد.  وجــود 
در سراســر بخش هــای صنعتــی در فنــاوری، الگوهــای 
تقاضــا و پویایی هــای رقابتــی می شــود. امــا فرایندهــای 
استانداردســازی نیــز در کشــورها متفاوت هســتند، و منعکس 
ــع، توانمندی هــای  ــه ی جمعیــت، مناب کننــده ی شــرایط پای
فناورانــه، محصــوالت و ســلیقه ها هســتند. فرایندهــای 
ــادی  ــای اقتص ــص نهاده ــای مخت ــازی ویژگی ه استانداردس
ــادی  ــد اقتص ــدل رش ــعه ی آن، م ــطح توس ــور، س ــک کش ی
آن، و همچنیــن فرهنــگ و تاریــخ آن را منعکــس می کننــد 
ــی  ــئله ی اساس ــک مس ــر، 1983: ص 383(. ی ــدل برگ )کین
ــازی  ــت استانداردس ــا سیاس ــرد ی ــعه ی راهب ــیر توس در مس

ــود دارد. ــعه وج ــال توس ــورهای درح کش
متأســفانه، یــک نقطــه ضعف مهــم در ادبیات استانداردســازی 
ــا و بررســی های  ــد پژوهش ه ــوز فاق ــا هن ــه م ــن اســت ک ای
نظام منــد درایــن خصــوص هســتیم کــه نظام هــای مختلــف 
اســتانداردهای ملــی و مســیر های توســعه ی واگــرای آن هــا 
ــی موجــود روی  ــات تطبیق ــد66. مطالع ــم مقایســه کن را باه
ــز  ــن متمرک ــا و ژاپ ــکا، اروپ ــای استانداردســازی آمری نظام ه
شــده اند، و از تحــوالت توســعه ای مهــم در کشــورهای 
ــر از  ــل، و مهم ت ــد، برزی ــره، هن ــد ک ــعه  مانن ــال توس درح

ــده اند.67 ــل ش ــن غاف ــه، چی هم
ــه  ــعه ب ــال توس ــورهای درح ــازی کش 4. استانداردس

یــک ســبک جدیــد
اگــر چــه موفقیــت در استانداردســازی بــه شــرایط خاص یک 
کشــور بســتگی دارد، امــا اهــداف استانداردســازی می توانــد 
بیــن کشــورهای توســعه یافته و کشــورهای درحــال توســعه 
باهــم مقایســه شــود. بــرای مثــال، عمومــاً اثبات شــده اســت 
ــه ی اول  ــتانداردها در وهل ــه اس ــده، ک ــاالت متح ــه در ای ک
ــد،  ــعه یافته ان ــی توس ــای خصوص ــط بنگاه ه ــا توس در آن ج
موفقیــت معمــوالً بــا اســتفاده از معیارهــای تجــاری تعریــف 
می شــود، ماننــد ســهم بــازار68 ، بازگشــت ســرمایه69 و 
ــاص  ــاوری خ ــک فن ــد از ی ــوآوران می توانن ــه ن ــی ک منافع

ــد )ارنســت، 2013(. کســب نماین
برعکــس، کشــورهای درحــال توســعه به دنبــال یــک تعریــف 
از موفقیــت هســتند کــه استانداردســازی را بــه چالش هــای 
ــد می دهــد،70  ــوآوری و توســعه ی اقتصــادی پیون ــر ن بزرگ ت
زیــرا کشــورهای درحــال توســعه، استانداردســازی را دنبــال 
می کننــد تــا وابســتگی خــود را بــه کشــورهای توســعه یافته 
)یــک هــدف منفعــل( کاهــش دهنــد و بــه رقابــت در برابــر 
ــد،  ــک هــدف تهاجمــی( بپردازن کشــورهای توســعه یافته )ی
ــورهای  ــازی کش ــرای استانداردس ــرد ب ــن رویک مطلوب تری
درحــال توســعه از طریــق یادگیــری اســت. چندیــن دولــت 
درحــال توســعه بــه نــوآوری بومــی به مثابــه یــک راهنمــای 
ــد. در اصــل،  ــرای استانداردســازی اشــاره کرده ان سیاســتی ب
یــک پــروژه ی استانداردســازی اگــر بتوانــد اثــرات یادگیــری 
ــاند،  ــر برس ــه حداکث ــازی را ب ــای استانداردس و توانمندی ه
ــه  ــت در کشــورهای درحــال توســعه ب ــک موفقی ــه ی به مثاب
ــث،  ــن بح ــترش ای ــط و گس ــور بس ــد. به منظ ــمار  می آی ش
ارزیابی هــای ایســتا و ســاده  براســاس تحلیــل هزینــه- 
منفعــت مطلــوب نیســت، زیــرا کشــورهای درحــال توســعه 
ــه  ــاز ب ــد کــه نی ــوآوری را دارن ــش توانمنــدی ن انتظــار افزای

ــد. ــذار باش ــا اثرگ ــتری دارد ت ــان بیش مدت زم
بهتریــن  از  یادگیــری  توســعه،  درحــال  کشــورهای  در 
ــد دامنــه  ی  تجــارب در رویکردهــای استانداردســازی می توان
ــز از  ــن پرهی ــر ضم ــن ام ــد و ای ــترش ده ــوآوری را گس ن
قفل شــدگی71روی فنــاوری  خاصــی از طریــق اســتانداردهای 
ــی  ــی از ویژگی های ــورت می گیرد72.یک ــر ص ــی معتب خارج
کــه به طــور معمــول در فراینــد توانمندســازی در کشــورهای 
ــتانداردها  ــا اس ــت ب ــود، رقاب ــده می ش ــعه دی ــال توس درح
ــاد  ــزه ی ایج ــب انگی ــه اغل ــت ک ــی اس ــای خارج و بنگاه ه
توانمنــدی پویــا در کشــورهای درحــال توســعه را کــم 
می کنــد. بنابرایــن، کاهــش ثبــت راهبــردی اختراعــات 
توســط صاحبــان آن هــا کــه می توانســت نــوآوری را محــدود 
ــه یکــی  ــد در یــک کشــور درحــال توســعه به مثاب کنــد، بای
ــر  ــازی درنظ ــت در استانداردس ــی موفقی ــای ارزیاب از معیاره

ــه شــود. گرفت
پیامدهــای  دارای  موفقیــت،  از  گســترده  تعریــف  ایــن 
سیاســتی مهمــی اســت. جامعــه ی بین المللــی بایــد اذعــان 
کنــد کــه چالش هــای رویــاروی کشــورهای درحــال توســعه 
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ــای  ــه از معیاره ــد همیش ــه نبای ــتند و اینک ــه هس قابل توج
یکســانی بــرای قضــاوت در مــورد عملکــرد کشــورهای 
درحــال توســعه و اقتصــاد صنعتــی کشــورهای توســعه یافته 
ــادی  ــی و اقتص ــای سیاس ــو نهاده ــود. در پرت ــتفاده ش اس
بســیار متفــاوت، تصــوری واهــی اســت کــه اســتدالل 
ــری  ــام رهب ــد نظ ــعه بای ــال توس ــورهای درح ــم، کش کنی
بــازار اســتانداردهای داوطلبانــه ی73 خــود را بــا یــک ســبک 
ــد کــره و چیــن  ــد. کشــورهایی مانن ــی هم گــرا کنن آمریکای
ــص  ــی مخت ــادی و قانون ــای نه ــن رویکرده ــه یافت ــاز ب نی
ــد  ــتاندارد خواهن ــام اس ــک نظ ــرای توســعه ی ی ــه خــود ب ب
ــوآوری را توســعه دهــد و هــم  ــد هــم ن ــه می توان داشــت ک
بــا چالش هــای جهانی شــدن و افزایــش پیچیدگــی فناورانــه 

ــد. ــه نمای مقابل
ــه  ــود، از مطالع ــه ی خ ــه نوب ــعه، ب ــال توس ــورهای درح کش
ــاالت  ــه دار ای ــاً ریش ــنت عمیق ــی س ــای ذات ــی مزای و بررس
ــرای  ــز ب ــازار غیرمتمرک ــای ب متحــده در خصــوص رویکرده
ــت  ــن اس ــر ممک ــن ام ــد. ای ــره می برن ــازی به استانداردس
ــک  ــر ی ــب عناص ــد ترکی ــای جدی ــاد راه ه ــه ایج ــر ب منج
ــه از  ــود ک ــده ش ــاالت متح ــبک ای ــه س ــه  ب ــام داوطلبان نظ
طریــق ســازمان های توســعه ی اســتانداردهای مســتقل 
ــی در  ــی دولت ــک هماهنگ ــاد ی ــا ایج ــوأم ب ــیوم ت و کنسرس
اســتانداردها، نــوآوری، و سیاســت های رقابتــی محقــق 

می شــود.
نظام هــای  عناصــر  بهتریــن  از  ترکیبــی  مثــال،  بــرای 
بــه  ایــاالت متحــده و چیــن می توانــد  اســتانداردهای 
کشــورهای درحــال توســعه کمــک کنــد تــا نــوآوری 
ــد.  ــعه دهن ــای آزاد توس ــظ بازاره ــا حف ــود را ب ــی خ بوم
ــوآوری  ــازی و ن ــرد استانداردس ــک راهب ــی آن ، ی ــدل چین م
ــه  ــد ب ــه می توان ــت ک ــت اس ــی دول ــا هماهنگ ــه ب یکپارچ
ــام  ــای نظ ــرای ارتق ــاز ب ــورد نی ــرمایه گذاری های کالن م س
نــوآوری یک کشــور و ایجــاد توانمندی هــای استانداردســازی 
آن کمــک کنــد. درضمــن، عناصر یک نظــام استانداردســازی 
بــا هدایــت بــازار غیرمتمرکــز بــه ســبک آمریکایــی می توانــد 
ــا  ــتی و نهاده ــای سیاس ــری ابزاره ــش انعطاف پذی ــه افزای ب
ــرات غیرمنتظــره  ــرات مخــرب تغیی ــا اث ــه ب به منظــور مقابل
در فنــاوری، بازارهــا و راهبردهــای کســب و کار یــاری رســاند.

در دنیــای افزایــش پیچیدگــی و عدم قطعیــت، همیشــه 

ترجیــح داده می شــود کــه بــه جــای تــالش بــرای تحمیــل 
“یــک راه کار بهتــر” بــرای انجــام کارهــا و از بــاال بــه پاییــن، 
فراوانــی در گزینه هــای ممکــن و آزادی انتخــاب داشــته 
باشــیم. در وهلــه ی اول، افزایــش پیچیدگــی، زمــان موجــود 
ــش  ــدت کاه ــتانداردها را به ش ــتقرار اس ــعه  و اس ــرای توس ب
می دهــد، کــه ایــن امــر عمــاًل انتخــاب راه کارهــای درســت 
ــون  ــاس آزم ــازد. براس ــن می س ــار غیرممک ــرای اولین ب را ب
و خطــا، ممکــن اســت دوباره کاری هــای سیاســتی بســیار و 
ــا همــه ی ذی نفعــان به منظــور یافتــن  ــی ب مجــادالت طوالن

آنچــه مؤثــر اســت و آنچــه مؤثــر نیســت، رخ دهــد.
ــر  ــی ه ــج احتمال ــی نتای ــی، پیش بین ــش پیچیدگ دوم، افزای
اقــدام سیاســتی خــاص، به ویــژه اثــرات جانبــی منفــی 
غیر منتظــره را )مبنــی براینکــه یــک تنــوع تقریبــاً بی پایــان 
وجــود دارد( دشــوار می ســازد. در واقــع، یــک تغییــر جزئــی 
در یکــی از متغیرهــای سیاســتی کــه روشــی خــاص را 
ــه می کنــد،  ــا یــک اســتاندارد مشــخص ارائ ــرای انطبــاق ب ب
ــر روی  ــاًل غیرمنتظــره و فراگی ــرات مخــرب کام ــد اث می توان
بســیاری از متغیرهــای سیاســتی دیگــر و نتایــج آن ها داشــته 

باشــد.
و ســوم اینکــه، پیش بینــی پیامدهــای کامــل تعامــالت میــان 
ــی در  ــی و بین الملل ــان داخل ــی از ذی نفع ــت متنوع جمعی
استانداردســازی غیرممکــن اســت. باتوجــه به تنــوع ذی نفعان 
رقیــب در استانداردســازی، نتایــج حاصــل از یک سیاســت در 
اســتانداردهای ملــی بیشــتر بــه مناقشــات، نحــوه ی تعامــل و 
مصالحــه  در آن سیاســت بســتگی دارد تــا بــه عقالیی بــودن 

و ظرافــت فنــی آن سیاســت.
چیــن،  و  کــره  ماننــد  کشــورهایی  خالصــه،  به طــور 
ــد  ــای جدی ــرای رویکرده ــش ب ــدان آزمای ــک می ــروزه ی ام
ــب  ــال ترکی ــه به دنب ــد ک ــم می کنن ــازی فراه استانداردس
ــرد  ــا رویک ــازار ب ــر ب ــی ب ــرد مبتن ــل از رویک ــع حاص مناف
پاییــن بــه بــاال بــوده کــه تــوأم بــا یــک راهبــرد یکپارچــه، 
در همــکاری نزدیــک بیــن صنعــت و دولــت طراحــی و 
ــی  ــران اجرای ــت گذاران و مدی ــه سیاس ــت. ب ــده اس ــرا ش اج
ــه ی  ــن در اتحادی ــده، و همچنی ــاالت متح ــرکت ها در ای ش
اروپــا و ژاپــن، توصیــه می شــود کــه ایــن رویکردهــای 
ــعه ی  ــرای توس ــازی ب ــد استانداردس ــادی جدی ــب نه مرک
اقتصــادی کشــورهای درحــال توســعه را به منظــور یادگیــری 



تی
اس

سی
ی 

 ها
ش

چال
 و 

یم
فاه

: م
عه

وس
ل ت

حا
در 

ی 
رها

شو
ی ک

صاد
اقت

ی 
عه 

وس
و ت

ی 
آور

 نو
ها ،

ارد
اند

ست
ا

15

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

94
ن 

ستا
 تاب

- 1
ی 6

یاپ
- پ

 2
ره 

شما
م- 

نج
ل پ

سا

ــد. ــی کنن ــه و بررس ــا، مطالع از آن ه
5. حقــوق مالکیــت فکــری، استانداردســازی، و 
اقتصــادی  توســعه ی  در  ثبت  شــده  اختراعــات 

ــعه ــال توس ــورهای درح کش
بــرای درک چالش هــای نوظهــور در اقتصــاد کشــورهای 
و  کارهــا  از  را  مباحــث  می تــوان  توســعه،  درحــال 
ــری  ــت فک ــوق مالکی ــش حق ــه نق ــر ب ــای اخی پژوهش ه
ــتاین  ــوق داد )آن، 2009؛ گلدش ــادی س ــعه ی اقتص در توس
و اســتراوس74، 2009(. یادگیــری فناوری هــای پیشــرفته 
بــرای یــک کــچ آپ موفقیت آمیــز الزم و حیاتــی اســت. 
حفاظــت از حقــوق مالکیــت فکــری یــک شــرط الزم و 
ضــروری اســت، امــا کافی نیســت. مطالعــات مــوردی مفصلی 
ــاالت متحــده ی  ــه ی تاریخــی ســابق در ای درخصــوص تجرب
ــوان  ــره و تای ــن، ک ــکاندیناوی، ژاپ ــورهای اس ــکا، کش آمری
ــری   ــت فک ــوق مالکی ــت از حق ــه حفاظ ــد ک ــان می ده نش
اگــر به عنــوان بخشــی از یــک راهبــرد نــوآوری چندوجهــی 
اتفــاق بیفتــد، تنهــا می توانــد بــه توســعه ی اقتصــادی کمــک 
کنــد و به دنبــال تقویــت توانمندی هــای نوآورانــه و ظرفیــت 
جــذب بنگاه هــا و توســعه ی زیرســاخت های نــوآوری )از 
ــونامی  ــو، س ــری، گوت ــد )اداگی ــتانداردها( می باش ــه اس جمل

و نلســون75 ، 2010(.
رابطــه ی میــان حمایــت از مالکیت فکــری و نــوآوری پیچیده 
اســت، اگــر چــه کــه حفاظت قــوی از حقــوق مالکیــت فکری 
ــد،  ــش می ده ــوآوری را افزای ــزه ی ن ــتقیم انگی ــور مس به ط
ــا ســرکوب  ــدت ب ــوآوری را در بلندم ــزه ی ایجــاد ن ــا انگی ام
ــد.  ــم می کن ــام دادن76 ” ک ــق انج ــری از طری ــد “یادگی رون
ــوی و  ــدان معنــی اســت کــه سیاســت های بســیار ق ــن ب ای
بســیار ضعیــف حقــوق مالکیــت فکــری، نــوآوری را کاهــش 
ــر  ــادل بهت ــرد متع ــک رویک ــاذ ی ــن اتخ ــد، بنابرای می دهن

ــوروکاوا77 ، 2010(. ــت )ف اس
درخصــوص ارتبــاط این موضوع بــا مطالعه ی استانداردســازی 
بایــد گفــت کــه رژیم هــای حقــوق مالکیــت فکــری به طــور 
قابل  توجهــی در صنایــع و در سراســر کشــورهای دارای 
ــف  ــای مختل ــا ظرفیت ه ــادی و ی ــف اقتص ــای مختل اندازه ه
ــای  ــوردی، تفاوت ه ــات م ــت. مطالع ــاوت اس ــه، متف فناوران
ــک  ــر ی ــورد ه ــع را در م ــود    در صنای ــه ی موج قابل مالحظ
ــی  ــا غیربوم ــی ی ــت فکــری، بوم ــوق مالکی ــای حق از رژیم ه

ــت  ــد، ثب ــرار می دهن ــر ق ــچ آپ را تحــت  تأثی ــد ک ــه فراین ک
و مســتند می کننــد. بنابرایــن، ایــن موضــوع صحبــت کلــی 
ــر  ــری ب ــت فک ــوق مالکی ــر حق ــوص تأثی ــی درخص و عموم

ــازد.  ــول می س ــعه را نامعق توس
ــا  ــط ب ــر و مرتب ــش موردنظ ــد بخ ــدا بای ــاس ابت ــن اس برای
مــورد مطالعــه تعییــن شــود )اداگیــری و همکارانــش، 2010: 

ص.423(.
کشــورهای درحــال توســعه بــا یــک معضــل اساســی مواجــه 
هســتند، یــک رژیــم حقــوق مالکیــت فکــری ضعیــف ممکن 
ــدون رضایــت صاحــب اختــراع(  اســت تقلیــد و تقلــب را )ب
ــزه ی  ــش انگی ــه کاه ــر ب ــر منج ــن ام ــه ای ــد ک ــج کن تروی
توســعه ی فناوری هــای پیشــرفته از طریــق صــدور مجــوز78و 
ــور79  ــل کش ــی در داخ ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــا س ی
، و یــا از طریــق اقدامــات نــوآوری داخلــی می شــود. در 
ــرداری از دانــش  ــرای بهره ب یــک کشــور در حــال توســعه، ب
به دســت آمده در خــارج از کشــور بایــد اولویــت بــه انگیــزه ی 
ــراع  ــت اخت ــم ثب ــک رژی ــن رو، ی ــود، و از ای ــراع داده ش اخت
ضعیف تــر کــه بــه انتشــار بیــش از خلــق اهمیــت می دهــد، 
ــش، 2010: ص.  ــری و همکاران بایســتی اتخــاذ شــود )اداگی

.)11
از ایــن رو، رژیــم حقــوق مالکیــت فکــری یــک کشــور نیــاز 
ــه ی بومــی خــود  ــه تکامــل توســعه ی ظرفیت هــای نوآوران ب
دارد. مزیت هــای نســبی رژیم هــای مختلــف حقــوق مالکیــت 
فکــری در طــول مراحــل توســعه ی اقتصــادی تغییــر 
ــا  ــد ت ــالش می کنن ــورها ت ــول، کش ــور معم ــد. به ط می یاب
رژیــم حقــوق مالکیــت فکــری خــود را در پاســخ بــه نیازهای 
ــد. در نتیجــه،  ــر دهن ــرده و تغیی ــر، اصــالح ک درحــال تغیی
رژیــم حقــوق مالکیــت فکــری یــک کشــور بــه احتمــال زیــاد 
ــش،  ــری و همکاران ــت )اداگی ــل اس ــاد آن هم تکام ــا اقتص ب
2010: ص. 12(. تــا زمانی کــه ظرفیــت نوآورانــه ی یــک 
کشــور ضعیــف اســت، رژیــم حقــوق مالکیــت فکــری آن هــم 
نســبتاً بی کفایــت اســت. به محــض اینکــه ظرفیــت نوآورانــه 
ــوق  ــم حق ــد، رژی ــود می کن ــه بهب ــروع ب ــور ش ــن کش در ای

ــت شــود. ــج تقوی ــد به تدری ــز بای ــت فکــری آن نی مالکی
ــود دارد.  ــی وج ــم بین الملل ــد مه ــک بع ــن، ی ــر ای ــالوه ب ع
ــوص  ــق درخص ــش عمی ــک پژوه ــل از ی ــای حاص یافته ه
اقتصــاد صــادرات- محــور در آســیا نشــان می دهــد، باوجــود 
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این کــه رژیم هــای حقــوق مالکیــت فکــری کشــورهای 
آســیایی بــرای آن هــا موضــوع مهمــی اســت، امــا در موضــوع 
رشــد اقتصــادی، دارای اهمیــت حداقــل برابــر بــا رژیم هــای 
ــان  ــی اصلی  ش ــای صادرات ــری بازاره ــت فک ــوق مالکی حق
ــت.  ــوده اس ــن ب ــا و ژاپ ــه ی اروپ ــده، اتحادی ــاالت متح در ای
ــم  ــک رژی ــه ی ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــن ای همچنی
ــدازه  ــه  ان ــا چ ــی ت ــری بوم ــت فک ــوق مالکی ــده ی حق پیچی
مهــم اســت، زیــرا بنگاه هــای آســیایی را وادار بــه یادگیــری 
موضوعــات قانونــی حقــوق مالکیــت فکــری و انباشــت 
ــری  ــت فک ــوق مالکی ــت حق ــور مدیری ــا به منظ توانمندی ه

می کنــد.
درضمــن، رابطــه ی میــان اســتانداردها، اختراعــات ثبت شــده 
ــوآوری  ــوری ن ــه ی تئ ــر از ارائ ــیار پیچیده ت ــوآوری، بس و ن
اســت. بررســی و پژوهــش بــا دیــدگاه سیاســتی نیــاز بــه یک 
توجــه خــاص بــه دغدغــه ای اساســی دارد کــه اســتانداردها را 

ــد. ــوآوری تفکیــک می کن از ن
ــرض  ــرات، ف ــل تغیی ــاوری در مقاب ــک فن ــظ ی ــق حف ازطری
می شــود کــه اســتانداردها موجبــات ثبــات و پایــداری 
ــارت و  ــرای تج ــم ب ــتریان و ه ــت و مش ــرای صنع ــم ب را ه
ســرمایه گذاری بین المللــی فراهــم می کننــد. بــا ایــن حــال، 
نوآوری هــا دائمــاً ایــن ثبــات را بــا معرفــی محصــوالت جدیــد 
براســاس اســتانداردهای جدیــد ازبیــن می برنــد، همان گونــه 
ــب  ــوص تخری ــود در خص ــاله ی خ ــومپیتر80 در رس ــه ش ک
بادیــدگاه  )1950: ص 83، 84(.  می کنــد  بیــان  خــالق 
مثبــت، شــکی نیســت کــه اســتانداردها می تواننــد به مثابــه 
یــک توانمندســاز اصلــی بــرای نــوآوری باشــند. به طــور حتــم 
هیــچ ارتبــاط خــودکاری درایــن خصــوص وجــود نــدارد، امــا 
اســتانداردها می تواننــد رشــد اقتصــادی را از طریــق کاهــش 
ــاس از  ــای مقی ــه صرفه ه ــتیابی ب ــه و دس ــای مبادل هزینه ه
طریــق تعویض پذیــری و تبادل پذیــری81 افزایــش دهنــد 
ــوری استانداردســازی اقتصــادی82  ــر، 1983(. تئ )کیندل برگ
ــعه،  ــق و توس ــر تحقی ــتانداردها ب ــه اس ــت ک ــان داده اس نش
ــادی  ــت اقتص ــک فعالی ــازار ی ــوذ در ب ــل نف ــد و مراح تولی
ــد و درنتیجــه یــک اثــر چشــمگیر تجمعــی  تأثیــر می گذارن
ــی83،  ــد )تاس ــازار دارن ــاختار ب ــره وری و س ــوآوری، به ــر ن ب

2000: ص 587(.
ــه خــودی  ــه استانداردســازی ب ــا نیســت ک ــدان معن ــن ب ای

ــال،  ــرای مث ــت. ب ــوب اس ــرایط، خ ــام ش ــت تم ــود تح خ
اســتانداردهایی کــه در پاســخ بــه دغدغه هــای بحرانــی 
اجتماعــی دررابطــه بــا تغییــرات جــوی، ســالمت، یــا ایمنــی 
محصــول دچــار نارســایی هســتند، ممکــن اســت عملکــرد 
معکــوس داشــته و حتــی موجــب نوآوری هــای مخــرب 
شــوند. همچنیــن ممکــن اســت اســتانداردها زمانی کــه 
به مثابــه ســالحی به منظــور ممانعــت از رقابــت مــورد 
ــت در  ــاد محدودی ــب ایج ــد، موج ــرار می گیرن ــتفاده ق اس
ــی84،  ــال، لمل ــرای مث ــوند )ب ــادی ش ــد اقتص ــوآوری و رش ن

.)TBT( ــارت ــی تج ــع فن ــد موان 2002( مانن
اختراعــات ثبت شــده، حلقــه ی مفقــوده ی ایــن رفتــار 
ــا  ــتانداردها ب ــرای اس ــا ب ــش آن ه ــتند. نق ــی هس ضدرقابت
افزایــش پیچیدگــی فناورانــه، افزایــش می یابــد. اســتانداردها 
شــامل فناوری هایــی هســتند کــه توســط حقــوق مالکیــت 
فکــری محافظــت می شــوند. از دیــدگاه تئــوری، یــک 
ــه یــک “کاالی  تمایــز دقیــق میــان اســتانداردها کــه به مثاب
ــده  ــات ثبت ش ــی( و اختراع ــگان، کاالی جمع ــی” )رای عموم
کــه به مثابــه یــک “کاالی خصوصــی” هســتند، )بــرای 
اســتفاده ی خصوصــی و منحصــر بــه فــرد توســط صاحبــان 
ــان  ــای می ــت، چالش ه ــا درواقعی ــراع(، وجــود دارد85 .ام اخت
افزایــش  درحــال  اســتانداردها  و  ثبت شــده  اختراعــات 
هســتند، درحالی کــه استانداردســازی فنــی بــه معنــی 
ــه یــک کاالی عمومــی اســت، حفاظــت از  تبدیــل ایده هــا ب
اختــراع، آن هــا را تبدیــل بــه یــک کاالی خصوصــی می کنــد 

)اداره ی ثبــت اختراعــات اروپــا86، 2007: ص 93(.
ــت  ــا این کــه جهانی ســازی موجــب افزایــش رقاب هم زمــان ب
ــی،  ــت رقابت ــد موفقی ــت، کلی ــاوری شده اس ــر فن ــی ب مبتن
مجموعــه ا ی گســترده از “اختراعــات ثبت شــده ی ضــروری” 
ــی کــه مشــخصه های  ــرای تولیــد هــر محصول اســت، کــه ب
تعریــف شــده در اســتاندارد دارد، ضروری هســتند.87 در واقع، 
هــر یــک از اســتانداردهای اصلــی تعامل پذیــری در صنعــت 
فنــاوری اطالعــات به وســیله ی دارنــدگان چنــد اختــراع 
کــه ســبب ایجــاد انبوهــی از اختراعــات هســتند، محافظــت 
تجمــع  فناوری هــا،  پیچیدگــی  افزایــش  بــا  می شــود. 
ــال،  ــوان مث ــود. به عن ــتر می ش ــده،  بیش ــات ثبت ش اختراع
ــاط از  ــامانه های ارتب ــرای س ــی اس ام )ب ــتاندارد ج ــرای اس ب
راه دور تلفن همــراه نســل دوم(، دارنــدگان حــق اختــراع 
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مربوطــه مدعــی 140 اختــراع ثبــت شــده ی ضــروری شــدند 
ــن88، 2002(.  ــترز و ورس پاگ ــرز، دای اس )بک

ــداد  ــوم، تع ــل س ــراه نس ــن هم ــتانداردهای تلف ــرای اس ب
قابل توجهــی  به طــور  ضــروری  ثبت شــده ی  اختراعــات 
ــی از  ــال، W-CDMA )یک ــرای مث ــت. ب ــش یافته اس افزای
ســه اســتاندارد 3G درحــال رقابــت( توســط بیــش از 2000 
دارنــده ی حــق اختــراع کــه شــامل بیــش از 6000 اختــراع 
ثبت شــده ی فــردی از 50 شــرکت و کنسرســیوم اســت، 
محافظــت می شــود )دیــوی89، 2006(. درضمــن، تعــدادی از 
اســتانداردهای مــورد نیــاز بــرای یــک دســتگاه تلفن همــراه 
در  کــرده  اســت.  رشــد  تصاعــدی  به صــورت  واحــد 
تلفن هــای هوشــمند امــروزی صدهــا اســتاندارد تدوین شــده 
توســط دوازده ســازمان استانداردســازی، بــرای دوربیــن، 
ویدئــو، مرورگــر وب، رایانه هــای جیبــی، وای فــای، بلوتــوث، 
ــب می شــوند.  ــم ترکی ــا ه ــره ب ــی90، و غی لینوکــس، یو اس ب
ــن نبــردگاه ثبــت  ــه  آخری درنتیجــه، تلفن هــای هوشــمند ب
اختــراع تبدیــل شــده اند. در ســال 2010، نزدیــک بــه 8000 
ــط  ــرکت فق ــط 41 ش ــده توس ــده ی ارائه ش ــراع ثبت ش اخت
بــرای توانمندی هــای ارتباطاتــی بی ســیم 3G از یــک تلفــن 

ــوند 91. ــه می ش ــه کار گرفت ــی ب ــمند نوع هوش
اســتفاده از “اختراعــات ثبت شــده ی ضــروری” به مثابــه 
ــا  ــر و ی ــگیری از تأخی ــرای پیش ــردی ب ــالح راهب ــک س ی
ممانعــت از فرایندهــای استانداردســازی، در ادبیــات موضــوع 
بیــان شده اســت92.این حالــت زمانــی پیــش  به خوبــی 
ــای  ــال راهبرده ــی به دنب ــازار فعل ــران ب ــه رهب ــد ک می آی
به اصطــالح “رهبــری پلتفــرم” هســتند و ایــن  کار را از 
ــاز اختصاصــی و غیررســمی انجــام  ــق اســتانداردهای ب طری
ــرای مســدود  ــاز« ب می دهند93.درحالی کــه اســتانداردهای »ب
ــده اند. ــی ش ــازار طراح ــه ب ــازه واردان ب ــا و ت ــردن راه رقب ک

دو مطالعــه ی بســیار اثربخــش درخصــوص اعطــای لیســانس 
و شــفاف کردن عملکــرد ســازمان های تنظیــم اســتاندارد 
خصوصــی، مســائل و مشــکالت ناشــی از دســتیابی بــه 
ــن  ــول94 را در ای ــز معق ــه و غیرتبعیض آمی ــات عادالن توافق
ــی  ــرات منف ــا اث ــت ت ــتند کرده اس ــت و مس ــازمان ها ثب س
ثبــت راهبــردی اختراعــات را کاهــش دهــد )لملــی، 2007، 

.95)2002
ــرای  ــوار ب ــوص دش ــای به خص ــه چالش ه ــش ب ــن پژوه ای

برخــی از صنایــع، ماننــد بخش فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 
ــرای  ــری ب ــتانداردهای تعامل پذی ــه در آن اس ــردازد ک می پ
ایجــاد محصــوالت و یــا خدمــات ســازگار بــا یکدیگــر 
ــی  ــرات خارج ــای اث ــاندن مزای ــر رس ــه  حداکث ــور ب به منظ
شــبکه موردنیــاز هســتند. ظهــور یــک مــدل رقابتــی “یکــی 
ــل  ــرو97 در اینت ــدی گ ــط ان ــه توس ــه96“ ک ــل هم در مقاب
ــاز  ــرکت ها نی ــه ش ــد ک ــان می ده ــت، نش ــده اس ــن ش تبیی
بــه برقــراری تــوازن در ترکیــب میــان صرفه هــای به مقیــاس 
ــه  ــری و ســرعت رســیدن ب ــا انعطاف پذی ــه ی کاری ب و دامن
ــرکت ها  ــته از ش ــط آن دس ــراو، 1996(. فق ــد )گ ــازار دارن ب
ــوالت  ــه ی محص ــه در ارائ ــتند ک ــرفت هس ــه پیش ــادر ب ق
ــر از رقبایشــان، موفــق  ــه بازارهــای مرتبــط پیش ت ــد ب جدی
ــک  ــه ی ــت ک ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــد. بس ــل می کنن عم
ــریع تر  ــود را س ــی خ ــای تخصص ــد توانمندی ه ــگاه بتوان بن
ــوگات و  ــد )ک ــه ده ــش ارائ ــر از رقبای ــه ی کمت ــا هزین و ب
زنــدر98، 1993(. از ایــن رو، موفقیــت در رقابــت بــه “ظرفیــت 
موجــود بــرای کنتــرل اســتانداردهای باز بــا محتــوای الزامات 
ــف(.  ــاری و واســط99“ بســتگی دارد )ارنســت، 2002 ال معم
جــای تعجــب نیســت کــه، در چنیــن شــرایطی، همان گونــه 
کــه جــان آلیــس100 بیــان می کنــد، بنگاه هــا ممکــن اســت 
ــی  ــق تبان ــا به دنبــال کســب ســود از طری وسوســه شــوند ت
به جــای نوآوری هــای فناورانــه باشــند. و هنگامــی کــه 
ــا  ــت هزینه ه ــن اس ــند، ممک ــه می رس ــه نتیج ــا ب نوآوری ه

ــس، 2009: ص3(. ــند )آلی ــاال باش ب
فــدرال  بانــک  توســط  اخیــر  پژوهــش  یــک  طبــق 
رزرو فیالدلفیــا101، دســتیابی بــه توافق هــای عادالنــه و 
ــه ی  ــار فرصت طلبان ــز باوجــود “پتانســیل رفت غیرتبعیض آمی
شــرکایی کــه خــود صاحــب اختــراع ثبــت شــده درخصــوص 
ــوارتر  ــب دش ــتند، به مرات ــتاندارد هس ــاوری در اس ــک فن ی
اســت. ریســکی کــه در ایــن خصــوص وجــود دارد، این اســت 
ــدر  ــل و به ق ــع متقاب ــب و مناف ــفافیت مناس ــدون ش ــه ب ک
کافــی قــوی، افــراد در شــبکه ممکــن اســت به منظــور 
ــازی  ــرای پیاده س ــه ب ــتاندارد مشــخص ک ــک اس ــتقرار ی اس
آن مانع تراشــی شــده اســت، ســرمایه گذاری های بــزرگ 
ــد  ــق تهدی ــط از طری ــد فق ــن کار می توان ــد. ای ــام دهن انج
ــا ممانعــت از دسترســی بــه یــک قطعــه ی کلیــدی  بنــگاه ب
از فنــاوری موردنظــر صــورت گیــرد )هانــت، ســیموجوکی، و 
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تاکالــو102، 2007(”. ایــن پژوهــش اســتدالل می کنــد کــه در 
کل احتمــاالً برخــی از توافق هــا حاصــل خواهــد شــد، امــا در 
شــرایطی به مراتــب بدتــر از زمانــی کــه در ابتــدا شــرکا انتظار 
آن را داشــتند. در واقــع، خطــر چنیــن پیامــدی ممکن اســت 
ــا حتــی شــرکت  ــرش یــک اســتاندارد و ی بنگاه هــا را از پذی
در فراینــد تنظیــم اســتاندارد دلســرد کنــد. در مــوارد دیگــر، 
ــن  ــراع، ممک ــت اخت ــک حــق ثب ــی از مسدودشــدن ی آگاه
ــه باوجــود  ــرش اســتانداردی شــود ک ــه پذی اســت منجــر ب
ــه  ــد ب ــاد می کن ــرکا ایج ــرای ش ــری ب ــک کمت ــه ریس اینک
لحــاظ فناورانــه در درجــه ی پایین تــری قــرار دارد” )هانــت و 

همــکاران103، 2007: ص3(.
به طــور خالصــه، اســتفاده از “ثبــت راهبــردی اختــراع” 
بــرای دســتیابی بــه منافــع حاصــل از اســتانداردهای صنعتی 
غیررســمی، پویایی هــای نظــام اســتانداردهای بین المللــی را 
متحول کــرده  و ایــن امــر موجــب ایجــاد پیامدهــای بالقــوه ی 
به شــدت منفــی بــرای ارتقــای اقتصــادی کشــورهای درحــال 
توســعه شــده اســت. در چارچــوب ســازمان تجــارت جهانــی 
)جنبه هــای   TRIPS104موافقت نامه هــای درخصــوص 
  TBT 105 ــوی( و ــت معن ــوق مالکی ــا تجــارت حق ــط ب مرتب
)موانــع فنــی تجــارت(، فقــط تعــداد معــدودی راه کار بــرای 
ــات  ــان اختراع ــی می ــمکش اساس ــش و کش ــا تن ــه ب مقابل
ــترس  ــود و در دس ــی، موج ــتانداردهای فن ــده و اس ثبت ش

هســتند.
ــادر می ســازد  ــراع را ق ــدگان حــق ثبــت اخت ــن امــر، دارن ای
ــا در رفتــار ضدرقابتــی موجــود در ســازمان های توســعه ی  ت
کننــد.  مشــارکت  بین المللــی  و  ملــی  اســتانداردهای 
ــراع،  ــت اخت ــع ثب ــامل من ــا ش ــار آن ه ــالح های در اختی س
حق االمتیــاز،  انداختــن  به خطــر  اختــراع،  پنهان کــردن 
کمک هــای بازدارنــده ی راهبــردی، امتنــاع یک جانبــه بــرای 
صــدور مجــوز و تخلــف از قراردادهــای FRAND )عادالنــه، 
خالصــه،  به طــور  اســت.  غیرتبعیض آمیــز(  و  معقــول 
ــود  ــازار خ ــدرت ب ــد ق ــراع می توانن ــدگان حق ثبت اخت دارن
را افزایــش دهنــد “تــا زمانی کــه خواســتار حق امتیــاز 
ــرای اختراعاتــی هســتند کــه در اســتانداردها  غیرمنطقــی ب
ــازاری  ــدرت ب ــتانداردها، ق ــن، اس ــت. بنابرای ــده اس ــت ش ثب
ــر از قــدرت تحریــم و آزادی قــراردادی کــه  ــه مراتــب فرات ب
ــم  ــود، فراه ــاد می ش ــراع ایج ــت اخت ــون ثب ــق قان از طری

می کننــد )پــای، 2013: ص 5(.”
بــا جلوگیــری از اشــاعه ی نــوآوری و دانــش، ایــن نــوع “ثبــت 
راهبــردی اختــراع” بــه احتمــال زیــاد اثــر کامــاًل منفــی بــر 

توســعه ی اقتصــادی کشــورهای درحــال توســعه دارد.
6. نتیجه گیری و پیامدهای سیاستی

ــل  ــاط و تعام ــی ارتب ــی چگونگ ــی بررس ــه در پ ــن مقال ای
ــد  ــه از تولی ــوآوری در کشــورهایی اســت ک اســتانداردها و ن
صنعتــی و نــوآوری عقــب مانده انــد. ایــن کشــورها به دنبــال 
ــاالت متحــده،  ــد ای ــه ســطوح بهــره وری و درآم دســتیابی ب
ــی  ــه به تازگ ــتند، درحالی ک ــن هس ــا و ژاپ ــه ی اروپ اتحادی
و  نــوآوری  راهبردهــای  و  نظام هــا  ایجــاد  بــه  شــروع 

اســتانداردهای خــود کرده انــد.
پیــام اصلــی ایــن مقالــه ایــن اســت کــه اقتصــاد کشــورهای 
درحــال توســعه ماننــد کــره و چیــن بــا فرصت هــا و 
چالش هایــی در سیاســت های استانداردســازی و نــوآوری 
ــه ای  ــل مالحظ ــور قاب ــاًل به ط ــه کام ــت ک ــه اس ــود مواج خ
اقتصادهــای  پیــش روی  چالش هــای  و  فرصت هــا  از 
ــورهای  ــوالً کش ــاوت دارد. معم ــروزی تف ــعه یافته ی ام توس
قــرار  پذیــرش  مــورد  را  اســتانداردها  توســعه  درحــال 
ــود  ــای خ ــیر تالش ه ــی در مس ــک راه طوالن ــد، و ی می دهن
به منظــور توســعه ی مســتقل و یــا توســعه ی مشــترک 
درحــال  کشــورهای  دارنــد.  بین المللــی  اســتانداردهای 
توســعه نیــز به طــور معمــول نســبت بــه تأثیــر راهبردهــای 
“ثبــت راهبــردی اختــراع” آســیب پذیرتر هســتند کــه 
ــب  ــور کس ــراع به منظ ــت اخت ــق ثب ــزرگ ح ــدگان ب دارن
منافــع حاصــل از کنتــرل اســتانداردهای صنعتــی غیررســمی 

از آن هــا اســتفاده می کننــد.
اقتصادهــای  از  توســعه  درحــال  کشــورهای  به عــالوه، 
توســعه یافته در پیچیدگــی و هوشــمندی توانمندی هــا و 
راهبردهــای استانداردســازی خــود عقب می ماننــد، و از این رو 
ــعه و  ــرای توس ــر ب ــای باالت ــا هزینه ه ــاد ب ــال زی ــه احتم ب
انتشــار اســتانداردهای اثربخــش مواجــه می شــوند. درضمــن، 
جهانی ســازی همه جانبــه و تغییــرات فنــی ســریع و مخــرب 
دیجیتــال(  شــبکه های  فزاینــده ی  پیچیدگــی  )ماننــد 
ایجــاد  استانداردســازی  بــرای  را  جدیــدی  چالش هــای 
ــد  ــی نمی توان ــا چین ــره ای و ی ــرکت ک ــچ ش ــد. هی می کنن
ــتانداردهای  ــر اس ــلط ب ــدون تس ــی ب ــارت بین الملل در تج
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تعامل پذیــری موفــق شــود چــرا کــه ایــن اســتانداردها بــرای 
انتقــال و ارائــه ی داده هــای مفیــد و اطالعات دیگر در سراســر 
برنامه هــای  نظام هــای پراکنــده در جهــان، ســازمان ها، 
کاربــردی و یــا اجــزا، ضــروری هســتند. ایــن فراینــد، اهمیت 
ــژه  ــت، به وی ــش داده اس ــازی را افزای ــادی استانداردس اقتص
بــرای کشــورهای درحــال توســعه ماننــد چیــن و کــره، کــه 
عمیقــاً بــا تجــارت بین المللــی و شــبکه های مشــترک 

ــد. ــد خورده ان ــوآوری، پیون ــد و ن ــی تولی جهان
درضمــن، نهادهای مختلــف و توانمندی های استانداردســازی 
ــوم  ــن مفه ــر ای ــعه ب ــال توس ــر در کشــورهای درح ضعیف ت
ــوآوری  ــازی و ن ــت های استانداردس ــه سیاس ــت دارد ک دالل
کــه بــرای اقتصادهــای توســعه یافته مناســب هســتند 
ــکوفایی  ــرای ش ــه ای ب ــه ی بهین ــاً گزین ــت لزوم ــن اس ممک
و توســعه ی اقتصــادی و فناورانــه ی کشــورهای درحــال 
توســعه نباشــند. ارزیابــی ایســتا درخصــوص انطبــاق نهادهــا 
و راهبردهــای استانداردســازی در کشــورهای درحــال توســعه 
بــا اســتفاده از رویکردهــای موجــود به منظــور مدیریــت 
ــوق مالکیــت فکــری در اســتانداردها، موجــب نارســایی  حق
در هدایــت و راهنمایــی سیاســت گذاران می شــود. هنگامــی 
کــه فنــاوری پیچیده تــر و وابســتگی اجــزای آن به هــم 
بیشــتر می شــود، خــالء موجــود در توانمنــدی نــوآوری 
ــش  ــعه یافته افزای ــعه و توس ــال توس ــورهای درح ــان کش می
آن هــا  بنگاه هــای  و  توســعه یافته  کشــورهای  می یابــد. 
موفــق بــه ثبــت اختراعــات می شــوند کــه ایــن امــر شــرایط 
ــا  ــد ت ــرای کشــورهای درحــال توســعه ســخت تر می کن را ب
بتواننــد وابســتگی فنــی خــود را بــه کشــورهای توســعه یافته 
عقب ماندگی شــان  بتواننــد  درنهایــت  و  دهنــد  کاهــش 
ــه  ــازی به مثاب ــن رو، استانداردس ــد106. از ای ــران نماین را جب
ــم  ــوز ه ــا هن ــت، ام ــات اس ــت اختراع ــرای ثب ــی ب جایگزین
ــازی،  ــه ی استانداردس ــعه در زمین ــال توس ــورهای درح کش
ــه  ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مقال ــتند. ای ــازه کار هس ــا و ت نوپ
استانداردســازی در کشــورهای درحــال توســعه، اساســاً 
ــق  ــذب از طری ــت ج ــت ظرفی ــزه ی تقوی ــر انگی ــی ب مبتن
یادگیــری اســت. همچنیــن روش هایــی بــرای ســنجش 
ــازی در  ــای استانداردس ــت رویکرده ــا شکس ــت و ی موفقی

ــده اســت. ــعه پیشــنهاد ش ــال توس کشــورهای درح
ــای سیاســتی مهمــی دارد. کشــورهای  ــه، پیامده ــن مقال ای

درحــال توســعه از مطالعــه و بررســی مزایــای ذاتــی و عمیقــاً 
ریشــه دار در ســنت ایــاالت متحــده در خصــوص رویکردهــای 
ــرای استانداردســازی بهــره  ــز ب ــازار غیرمتمرک ــر ب ــی ب مبتن
می برنــد )ارنســت، 2013(. توســعه ی روش هــای جدیــد 
ــاالت  ــه ســبک ای ــه ب ــام داوطلبان ــک نظ ــب عناصــر ی ترکی
توســعه ی  مســتقل  ســازمان های  طریــق  از  متحــده 
اســتانداردها و کنسرســیوم بــا هماهنگــی دولــت در خصــوص 
ــش  ــت، چال ــوآوری و رقاب ــازی، ن ــت های استانداردس سیاس

ــی اســت. اصل
نظام هــای  عناصــر  بهتریــن  از  ترکیبــی  مثــال،  بــرای 
بــه  ایــاالت متحــده و چیــن می توانــد  اســتانداردهای 
کشــورهای درحــال توســعه کمــک کنــد تــا نــوآوری بومــی 
ــد.  ــعه دهن ــای آزاد توس ــظ بازاره ــا حف ــراه ب ــود را هم خ
ــوآوری یکپارچــه  ــرد استانداردســازی و ن مــدل چینــی راهب
و هماهنــگ بــا دولــت می توانــد بــه ســرمایه گذاری های 
ــور  ــک کش ــوآوری ی ــام ن ــای نظ ــرای ارتق ــاز ب کالن موردنی
کنــد.  کمــک  آن  استانداردســازی  توانمندی هــای  و 
ــر  ــی ب ــازی مبتن ــام استانداردس ــک نظ ــر ی ــن، عناص درضم
ــد  ــده می توانن ــاالت متح ــبک ای ــه س ــز ب ــازار غیرمتمرک ب
ــتی  ــای سیاس ــا و نهاده ــری ابزاره ــش انعطاف پذی ــه افزای ب
به منظــور مقابلــه بــا اثــرات مخــرب تغییــرات غیرمنتظــره در 
ــد. ــک کنن ــب وکار کم ــای کس ــا و راهبرده ــاوری، بازاره فن

در جهــان افزایــش پیچیدگــی و عدم قطعیــت، همیشــه 
ــل  ــرای تحمی ــالش ب ــای ت ــه به ج ــود ک ــح داده می ش ترجی
ــه پاییــن،  ــاال ب ــرای انجــام کارهــا از ب ــر” ب ــک راه کار بهت “ی
فراوانــی در گزینه هــای ممکــن و آزادی انتخــاب داشــته 
افزایــش  اول،   .)2014 کوینیــس،  و  )جــوردان  باشــیم 
پیچیدگــی، زمــان دردســترس بــرای توســعه ی اســتانداردها 
ــن  ــه ای ــد، ک ــش می ده ــدت کاه ــا را به ش ــتقرار آن ه و اس
ــار  ــن ب ــرای اولی ــه راه کارهــای درســت را ب ــر دســتیابی ب ام
غیرممکــن می کنــد. براســاس آزمــون و خطــا، ممکــن اســت 
ــا  ــی ب دوباره کاری هــای سیاســتی بســیار و مجــادالت طوالن
ــت و  ــر اس ــه مؤث ــن آنچ ــور یافت ــان به منظ ــه ی ذی نفع هم

ــد. ــر نیســت، رخ ده آنچــه مؤث
ــی  ــای احتمال ــی پیامده ــی، پیش بین ــش پیچیدگ دوم، افزای
هــر اقــدام سیاســتی خــاص، به ویــژه اثــرات جانبــی منفــی 
غیرمنتظــره را )ماننــد اینکــه تنوعــی تقریبــاً بی پایــان وجــود 
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دارد( ســخت و دشــوار می ســازد. درواقــع، تغییــری جزئــی در یــک متغیــر سیاســتی کــه یــک روش خــاص را بــرای دســتیابی 
بــه یــک اســتاندارد خــاص توصیــف می کنــد، می توانــد اثــرات مخــرب کامــاًل غیرمنتظــره و فراگیــر بــر بســیاری از متغیرهــا و 

نتایــج سیاســتی دیگــر داشــته باشــد.
و ســوم اینکــه، پیش بینــی پیامدهــای کامل تعامــالت میان جمعیــت متنوعی از ذی نفعــان داخلــی و بین المللی در استانداردســازی 
غیرممکــن اســت. باتوجــه بــه تنــوع ذی نفعــان رقیــب در استانداردســازی، نتایــج حاصــل از یــک سیاســت در اســتانداردهای ملــی 

بیشــتر بــه مناقشــات، نحــوه ی تعامــل و مصالحــه  در آن سیاســت بســتگی دارد تــا بــه عقالیی بــودن و ظرافــت فنــی آن سیاســت.
ــد استانداردســازی فراهــم  ــرای رویکردهــای جدی درنتیجــه، کشــورهایی ماننــد کــره و چیــن، امــروزه یــک میــدان آزمایــش ب
ــا  ــوأم ب ــه ت ــوده ک ــاال ب ــه ب ــن ب ــا رویکــرد پایی ــازار ب ــر ب ــی ب ــع حاصــل از رویکــرد مبتن ــب مناف ــال ترکی ــه به دنب ــد ک می کنن
یــک راهبــرد یکپارچــه، در همــکاری نزدیــک بیــن صنعــت و دولــت طراحــی و اجــرا شــده اســت. ایــن رویکردهــای جدیــد بــرای 
استانداردســازی نیــز ممکــن اســت بــر مناقشــات موجــود درخصــوص توافق نامه هــای تجــارت بین المللــی تأثیــر بگذارنــد. ایــن 
ــر اصــول ایــاالت متحــده به منظــور انعقــاد یــک  موضــوع به ویــژه در مــورد آســیا صــدق می کنــد چــرا کــه اقدامــات مبتنــی ب
ــا  ــا یــک همــکاری اقتصــادی جامــع منطقــه ای ب ــت ب ــوس آرام درحــال رقاب توافق نامــه ی تجــاری مشــارکتی در سرتاســر اقیان
پشــتیبانی کشــور چیــن اســت )RCEP( و CJK، یعنــی مذاکــرات میــان چیــن، ژاپــن و کــره کــه یکپارچگــی تجــاری بیــن ایــن 

ســه کشــور در آســیای شــمال شــرقی را تقویــت  می کنــد.
به طــور خالصــه، بــه سیاســت گذاران و مدیــران اجرایــی شــرکت ها در ایــاالت متحــده و همچنیــن در اتحادیــه ی اروپــا و ژاپــن، 
توصیــه می شــود کــه ایــن رویکردهــای مرکــب نهــادی جدیــد استانداردســازی بــرای توســعه ی اقتصــادی کشــورهای درحــال 

توســعه را به منظــور یادگیــری از آن هــا، مطالعــه و بررســی کننــد.

پی نوشت:

1. Dieter Ernst

2. Heejin Lee

3. Jooyoung Kwak

4. Technical Standards

5. Patent

6. Patenting

7. Latecomer

8. Strategic Patenting

ثبت راهبردي اختراع مکانیزمي است که توسط آن بنگاه صاحب اختراع، از ورود رقبا به فضاي بازار و ساخت محصول مشابه خود جلوگیري میکند 

9. De facto

10.Greenstein & Stango

11. Blind, Jungmittag, & Mangelsdorf

12. Ernst, 2013, 2011;Wang, 2013; Suttmeier, Kennedy, & Su, 2008

13. اینترنــت اشــیا، افــراد، فراینــد، داده هــا و چیزهــا را گــرد هــم مــي آورد تــا ارتبــاط و بهــره وري اتصــاالت شــبکه اي را بــا تبدیــل اطالعــات بــه اعمــال تقویــت و افزایــش 

دهــد کــه قابلیت هــاي جدیــد، تجــارب غني تــر و فرصــت اقتصــادي بي ســابقه بــراي کشــورها، تجــارت و کســب و کار، جوامــع و افــراد ایجــاد کننــد.

14. اســتانداردها خــط ســیر نــوآوري را در تمــام صنایــع شــکل مي دهنــد. امــا اســتانداردها در صنایــع فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات از اهمیــت ویــژه اي برخــوردار هســتند، 

به ویــژه در رابطــه بــا نــوآوري، اختراعــات و ســایر مســائل حقــوق مالکیــت فکــري. بنابرایــن ایــن مقالــه به طــور عمــده بــه اســتانداردها و استانداردســازي در صنایــع فنــاوري 

مرجع:

D.Ernst et al.(2014)Standards, innovation, and  latecomer economic development : conceptual issues and policy challenges.

Telecommunications policy. P(1-10).
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اطالعــات و ارتباطــات مي پــردازد.

15. Gasser & Palfrey

16. Interface Standard

17. Ernst & Kim

ــی تولیــد )GPNS( و شــبکه های  18. در خصــوص گســترش شــبکه های جهان

ــوع  ــت )1997( رج ــه ی ارنس ــه مقال ــدی، ب ــق بخش بن ــی از طری ــوآوری جهان ن

ــد در  ــی تولی ــبکه های بین الملل ــد. ش ــازی نظام من ــه جهانی س ــزء ب ــد. از ج کنی

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

طــور مشــترک بــا عنــوان پــروژه جهانی ســازی صنعــت ذخیره ســازی داده هــای 

ــل و مطالعــات  ــط بین المل ــی رواب گــزارش 02-97. دانشــکده تحصیــالت تکمیل

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

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

ــات سیاســتگذاری آســیا  ــش و الزام ــل ریشــه ای افزای ــوآوری: عل برون ســپاری ن

ــاد  ــی و اقتص ــرکت های چندملیت ــووان. ش ــیوس، ج ــل 3: در پاالس ــت. فص اس

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

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

19.  Catch up

20.  National Institute of Standards and Technology )NIST)

21.  Function

22.  Performance

23.  Interoperability

24. بــرای مطالعــه ی بیشــتر در خصــوص تحلیــل اخیــر اســتانداردهای 

و  پیمان هــا  تعامل پذیــری.  گاســر.)2012(  و  پالفــری  بــه  تعامل پذیــری، 

ــه  ــای پای ــورک: کتاب ه ــته. نیوی ــم پیوس ــامانه های به ه ــی از س ــرات ناش مخاط

ــود. ــوع ش رج

25.  Proprietary

26.  Open

27.  De facto

28.  De jure

29.  Steinfield

30.  Wigand

31.  Markus

32.  Minton

33.  Alderman

34.  Adam Smith

35.  Charles Kindleberger

36.  Grewal

37.   Economies of scale

38.   Network Externalities

39.  Katz & Shapiro

40.  Rohlfs

41.  Installed Base of

42.  Sheremata

43.  Moving Target

44.  Central Processing Units )CPUs)

45  دیویــد بالتــو، یــک وکیــل ســابق مخالــف تشــکیل )تراســت( یــا اتحادیه هــای 

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

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

46.  Creative Destruction

47.  Schumpeter

48.  Static

49.  Russell

50. Khanna & Palepu

51. Kwak, Lee, & Fomin

52. Wang, Wang, & Hill

53. Kwak, Lee, & Chung

54. Corporate

55. Patent pool management

56. logistics costs

 .RMB تــا 157 میلیــون RMB 57 . محــدوده ی قضــاوت عالــی از 30 میلیــون

ــای  ــه بنگاه ه ــی علی ــای داخل ــراض بنگاه ه ــامل اعت ــی ش ــاوت عال ــوارد قض م

ــی.  ــگاه داخل ــک بن ــه ی ــگاه خارجــی علی ــک بن ــراض ی ــط اعت ــا فق ــی، ب خارج

)مصاحبــه بــا ژانــگ یــان، مشــاور ارشــد حقــوق مالکیــت بین المللــی، 8 آوریــل، 

.)2010

58. Reverse Engineering

59. Intellectual property rights )IPR)

60. Pai

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

ایــاالت متحــده، اتحادیــه اروپــا و چیــن.

62. Free rider

63. Fast follower

64. Co-shaper

Leader .65

ــود  ــان وج ــرای مهندس ــی ب ــای داده ی تخصص ــیاری از پایگاه ه ــه بس 66 . البت
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دارد کــه کــه اســتانداردهای فنــی را بــرای فناوری هــای خــاص ارائــه می دهنــد. 

امــا پژوهش هــای بســیار کمــی وجــود دارد کــه ترتیبــات و راهبردهــای نهــادی 

ــی را شــکل  ــف اســتانداردهای مل ــد کــه نظام هــای مختل را باهــم مقایســه کنن

می دهنــد.

67 . یــک مثــال در خصــوص ایــن دیــدگاه منســوخ نقشــه ی جهانــی نظام هــای 

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

ــروژه ی  ــی و هــو )2012( رجــوع کنیــد، و یــک پ ــه پژوهــش ل ــا ایــن حــال ب ب

جدیــد توســط آکادمــی ملــی علــوم کــه به دنبــال مقایســه ی نظام هــای مختلــف 

ملــی مدیریــت مالکیــت فکــری در ســازمان های توســعه ی اســتاندارد اســت.

)http://sites.nationalacademies.org/PGA/step/IPManagement/index.htm(

68.  Market Share

69.  Return On Investment

ــت )2011(  ــش ارنس ــمت پژوه ــه س ــه را ب ــت، توج ــر از موفقی ــف زی 70. تعری

جلــب می کنــد.

71.  Lock-in

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

روی فنــاوری”. او نشــان می دهــد کــه اقتصــاد، در طــول زمــان، می توانــد 

ــن  ــود و ای ــل ش ــیرفناورانه قف ــک مس ــی روی ی ــی تصادف ــع تاریخ ــط وقای توس

ــش  ــق دان ــه از طری ــت ک ــر اس ــه امکان پذی ــت و ن ــد نیس ــا کارآم ــاق لزوم اتف

معمــول تابــع عرضــه و تقاضــا پیش بینــی شــود و همین طــور تغییــر آن 

ــت. ــان نیس ــه  ای آس ــی یاران ــت های مال ــیله سیاس به وس

73.  System Of Voluntary Standards

74.  An, 2009; Goldstein & Straus

75.  Odagiri, Goto, Sunami, & Nelson

76.  Learning by doing

77.  Furukawa

78.  Licensing

79.  Inward FDI

80.  Schumpeter

81.  Interchangeability

82.  Economic Standardization Theory

83.  Tassey

84.  Lemley

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

ــک  ــط ی ــا توس ــال، آن ه ــرای مث ــرف )ب ــت در مص ــل رقاب ــد: “غیرقاب می کنن

ــی به طــور  ــل اســتثنا )یعن ــر مصــرف نمی شــوند( و غیرقاب ــده ی دیگ مصرف کنن

ــا غیرممکــن اســت، حتــی  ــا و ســود آن دشــوار و ی ــردم از مزای ــی حــذف م کل

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

.)617  :1991

86.  European Patent Office 

ــرای اســتانداردها “ضــروری” هســتند هنگامی کــه  87. اختراعــات ثبــت شــده ب

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

اســت.

88.  Bekkers, Duysters, & Verspagen

89.  Davey

90.  USB

ــن  ــرکت تلف ــک ش ــا ی ــه ب ــه محرمان ــک مصاحب ــر از ی ــن خب ــع ای 91.  منب

ــت. ــمند اس هوش

92. بــه مقالــه ی اولیــه ی لملــی و شــاپیرو )2007( رجــوع کنیــد. به منظــور تجزیه 

ــتاندارد و سیاســت گذاران،  ــعه ی اس ــازمان های توس ــرای س ــم ب ــل مفاهی و تحلی

بــه ویــس و اســپرینگ )2000( رجــوع کنیــد.

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

ــت.  ــد اس ــاری نظام من ــای معم ــرل نوآوری ه ــه کنت ــازار ب ــود در ب ــت موج صنع

ــا  ــر ریزپردازند ه ه ــرل خــود را ب ــا کنت ــالش کرده اســت ت ــل ت ــال، اینت ــرای مث ب

ــد  ــترش ده ــده گس ــور عم ــده  به ط ــه ش ــاری پذیرفت ــای معم ــق طرح ه ــا خل ب
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