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 كيدهچ
عریف ت یک بفلگرد چادماظوره ااتفنداردهف در یرایاد نوآوری کفرکرد تبیین شاافاافی  وبف هدف  طور اکتشافی  وبه این پژوهش

و  گیرانهگری ااا  ای چفرچوب تاظیمدر صاااع  هوانوردی داریک محصااو   موردیطریق مطفلعه این ااااف ا ا اااا ب برشااده

فرکرد ک او ابزار شبکه مضفمینگیری ا  روش تحبیل مضاوو  بف بهره نیز و الزوم کفربرد اااتفنداردهفی اببفری و داوطببفنه ادرنتیجه

هفی اااتافده ا  مصفببه بفهفی پژوهش گردآوری داده ب اااتبیین شادههفی م تبف اااتفنداردهف در یرایاد نوآوری محصاو  گونه

و  ن  و پیشیاه پژوهشو بررا  مبف بل م تبف چرخه عور بفلگردافختفریفیته بف ده تن ا  خبرگف  و مت صصف  در مراعویق و نیوه

رح ش هف در یرایاد نوآوری بفلگرد بهااتفندارد و آثفر پژوهشا کفرکردهفهفی برااف  یفیتهصورت پذیری ب هفی بفیگفن  داده اهوچاین

 دهاده در این پژوهش شاافملمضااوو  پفیه شااافااافی  شاادندب کفرکردهف و یف مضاافمین اااف مف  75و دهاده مضااوو  اااف مف  01

گیریا ااااف گفریا اندا هیطعی ا یافورانها مدیری  پیچیدگ  و عدم اطبافعافتا کافرای ا انت اف  یافوریا ایجفد یفببی کافرکردهافی 

ای ا  رابطه مت فبل هفی تف هکه در آشکفر شد  بابهضاون این ب نتفیج این پژوهشاااا و کفهش تاوع  کیای /ایوا ا ااف مفنده 

ا ویژهو  را نیز برای مدیری  نوآوری بهمشفرک  کردها پیفمدهفی مه یرایاد توااعه و نوآوری یک محصو اااتفنداردهف و نوآوری در 

 ب داردبه هوراه  کشوررو و یف دیرآمده در صافیع هفی دنبفلهدر باگفه

 

بصاع  هوانوردیا بفلگرد چادماظورهااتفنداردهفا کفرکرد ااتفنداردهفا یرایاد نوآوریا واژگان كليدی: 
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 مقدمه -0
هفی اخیرا رابطه مت فبل بین ااتفندارداف ی و نوآوری در اف 

مورد توبه پژوهشااگرا  بساایفری یرار گریته و مطفلعفت متعددی 
اااتفنداردهف به ویژه ا  نظر ایتصفدی  آثفرو  کفرکردهفدر خصاو  

ا 24ا 22ا 2ا 1ا 7ا 8]بر نوآوری انجفم شاده اا ببه عاوا  ماف  
 ب  [00 و 01

هفی متافوت  د و ا  دیدگفههفی م تبا  داراااااتفنداردهف گونه
بادی مف ا  ب چگونگ  تعریف و داته[01]ااا بادی شادهدااته

مف ا  پیفمدهفی  تواناد روی چگونگ  مطفلعفتاااااتافناداردهاف م 
 ب[04و  01ا 00]ثیرگذار بفشدفااتفنداردهف برای نوآوری ت

عور یک یافوری دارای  طو  چرخه اااااتافناداردااااف ی در
ر ااتفندارداف ی د بهیاه به این ماهوم که ن طه؛ مفهیت  پویفا 

نا براین فط م تبف تکفمل یافوری و صاااع  متافوت اااا ب ایزو 
م ه بف گذاشااتن آثفر ایتصاافدی بفهف در بهکه ااااتفندارددلیل آ به

 طور مرتبمتافوت هساااتادا یرایاد اااااتفنداردااااف ی را بفید به
شااافااافی  و  ب بافبراینا[01]عاوا  یک ااایسااتما مدیری  کردبه

هفی م تبف ااااتفنداردهف و کفرکردهفی تعیین آثفر هر یک ا  گونه
تف بتوا  آنهاف در هر یاک ا  مرابل یرایاد نوآوری ضااارورت دارد 

ثیر کفرکردهفی م تبف فهفی نفشااا  ا  تالافمکف  این پویفی بت 
عور یک یافوری مدیری   هفی ااتفنداردهف را در طو  چرخهگونه

کردب بافبراینا ب  توبه  به ن ش ااااتفنداردهف در مرابل م تبف 
هفی یفدگیری تواند موبب ا  دا  داد  یرص یرایاد نوآوری م 
هفی م تبف به کفرکردهفی هر یک ا  گونهنسااب شااود و نفآگفه  

ویژه ا  نظر ایتصفدی اااتفنداردهف موکن ااا  پیفمدهفی ماا  به
عاوا  ماف ا دنبف  داشته بفشدب بهعور محصاو  به در طو  چرخه

نشااف  داد که مشااکبفت  شاادهاانجفم  [4]ای که در مربع مطفلعه
مشااترم محصو  و  ابزا بف یکدیگر در  مف  کفربرد 8پذیریتعفمل
 هفی مهادااا ا ااافلفنه بدود یک میبیفرد دلفر برای  نجیرهداده
آمریکف هزیاه دربرداردب در  مین صاااع  خودروی  ایفلفت متحدهتف

درصاااد این مببصا صااارف اصااابفح یف بف آیریا   41وایعا بیش ا  
شااودب ااافیر ایزار م اااف گفری نرمای نفشاا  ا  عدمهفی دادهیفیل

آمریکف مفناد هوایضاااف هم الزامفت   ایفلفت متحده صااااافیع بزر 
هفی تأمین   در  نجیرههفی الکترونیکمشااافباه برای انت اف  داده

کب  نبود ااتفنداردهفی کفی  برای  برای هوین هزیاه خود دارندب
پذیری ابزا بف یکدیگر در ایتصفد ایفلفت متحده خیب  بیشتر تعفمل

أمین صاااع  خودرو برآورد ت ا  ریو  اااا  که ی ب برای  نجیره

 

( یک  ا  کفرکردهفی مهم اااااتفنداردهف Interoperabilityپذیری بتعافمل 8
 اا ب

5 Benchmark 
6 Criterion 
7 Gauge 
8 Measure 

 ب  [01]اا شده
 رینتااتفنداردهف و اثرات آنهف مافابدااته بادی کفرکردی ا

آیاد و به آشااکفر شااوفر م بادی برای مطفلعفت نوآوری بهداااته
کرد  چگونگ  کفرکرد و مکفنیزم اثرگذاری ااتفنداردهف بر نوآوری 

هفی  پژوهشهفی اخیرا بافبراینا در ااااف ب [01]کاادکواک م 
هفی ااااتفنداردهف و کفرکردهفی آنهف در هر یک دربفره اهوی  گونه

ب امفا محور [5و  1ا 7ا 8]نجفم شده اا ا ا  مرابل یرایاد نوآوری
تر مطافلعفت یفدشاااده یک یافوری نو هور بوده و در بفیتفر بیشااا

ور طافیر مطفلعفت نیز به کشورهفی تواعه یفیته انجفم شده اا ب
بفمع به بررااا  کفرکردهفی ااااتفنداردهفی موبود در  ماد ونظفم

ب [25و  27]اندیرایااد نوآوری یاک محصاااو  نترداختاهمرابال 
ی ب ن ش کفرکرد اف گفری را بررا   [25]عاوا  ماف ا مربع به
نیز بیشاااتر مطفلعه ن ش  [27]مربع کااد و محور مطافلعاه م 

ابرای ااااتفندارداااف ی در چرخه عور موتور اااا  تف بررااا  
ا  این روا ضاارورت دارد که در میاه کفرکرد ااااتفنداردهف در آ ب 

هفی هفا محصاااولفت و بفیتفرهفی متافوتا برراااا اااافیر یافوری
در این م فله اع  شدها ب بف توبه به موارد یفدبیشاتری انجفم شود

ااااتفنداردهفی مورد ااااتافده  م تبفی هفیم تف کفرکردبر این دار
این پژوهش را برراااا  و  مورد مطفلعهبفلگرد در یرایااد نوآوری 

 ببادی متافوت  ارائه دهیمداته
 

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش -5

 تعریف استاندارد و استانداردسازی -5-0
تعریف اااتفنداردااف ی و اااتفنداردهف هم اااهل اا  و هم 

تری بف ادبیفت ت صاااصااا  برای ایرادی که آشاااافی  کم پیچیدهب
هف و تعفریف م تبف موکن اا  تف شافا ااتفنداردهف دارندا گونه

ترین ااااط ا ایب در پفیه[04]نظر براااادکاااده باهبادی گیج
برای  طرب اااااجشا توصااایفا یرارداد یف  مازله اااااتفندارد به

یک معیفر  تعیین مافهی  یک موبود ااااا ب تعریف دیگرا آ  را
ف عاوا  کوی ا کیای  یکادببهثفب ا مراوما یف راو  معری  م 

ا 1ا معیفر7شااافمل م یف  "اااااتفندارد"هفی واژهییو (ب مترادف
ب تعفریف [0]00ااااا 01ا پیوفنه2ا اااااح محک4ا اااااجه5دربه

م تبف و مشااافبه  ا  اااااتفندارد وبود داردب یک  ا  معتبرترین 
اا  که ارائه شاده ISO/IEC Guide 2:2004تعفریف در راهاوفی 
کاد: ااافدی که بف ابوفعا صورت تعریف م ایناااتفنداردهف را به 

ای تصااویب شاادهتدوین و تواااب نهفدهفی راااو  و شااافخته

9 Touchstone 
10 Yardstick 

ت. کیلوگرم اس   -المللی یکاهاگیری جرم در نظام بینمثالی از این مورد واحد اندازه 11
ت گیرانه، استاندارد کیلوگرم اسهای سختکنترلیک مصنوع ثابت و مورد توافق، تحت

  .[5]گیرد تمامی چیزها قرار می ثابت بوده و معیار مقایسه ای از یک سنجهکه نمونه



 
 انالله طباطبائیمنطقي و حبیبنوري، منوچهر سرا، سروش قاضيمریم روضه
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را  فهف و نتفیج آنههفی یعفلی ویژگ  شوند و یوانینا راهاوفهف یفم 
بردهاااافی ای ا  نظاااام برای کفربه میزا  بهیاه بف هدف داتیفب 

ب [20]کاادمشاااترم و تکراری در یک بفیتفر مشااا ه ارائه م 
طور کب  ااااتفنداردا بفصاال گزیاش بوع  و ماط   اااا  و به

کفرهفی مسفئل تکراری را یراهم راه امکف  رااید  به توایق دربفره
شاااودا به اااااتفندارد پذیریتهآوردب اگر این دیادگفه نساااب  م 

توا   بین الزامفت کفربرا ا امکفنفت ایجفد  مازلاهاااااتافنادارد باه
این هاافی مربوط بااه تولیاادکاااادگااف  و هوچیااافورانااه و هزیاااه

فمین مافیع کب  بفمعه هفی  ااااا  که دول  برای تمحادودیا 
 ب  [0]کادوضع م 

اگرچه در مطفلعفت موبودا بین ااتفندارداف ی و ااتفنداردهف 
شاااودب برای ید م کندرت بر این تافوت تفاردا امف بهتافوت وبود د

ااتفندارداف یا مدو  کرد  »دهد که شرح م  [01]مربع ماف  
ف مدیری  یاک صااااعا  و یاف اطبافعفت مرتبب ب ابزای یاافوری

ای ااتفنداردهفا مجووعه»که دربفل  ؛«هفی ایتصفدی اا یعفلی 
هف و معیفرهفی  هسااتاد که کفرکردا عوبکرد و ااافیر ا  مشاا صااه

یک محصااو ا خدم ا ااایسااتم و یف یرایاد را تعیین  هفیویژگ 
 «بکاادم 

دهد که اااتفندارداف یا یرایاد تدوین این تعفریف نشاف  م 
هفی ویژه در  میاههف کوک کرده و بهدانش اا ا به درم نوآوری

هفی ایتصااافدی باف مهافرت بافلاف موباب بهبود کافرای  یعافلیا 
ف ی بف ااتفندارد متافوت ب بافبراینا ماهوم ااتفنداردا[01]شودم 

اا ب ااتفندارداف ی یرایاد ایجفدا پذیرش و انطبفق بف ااتفنداردهف 
 ب [04]اا 

 شناسی استانداردهاگونه -5-5
بادی اااااتفنداردهف وبود هفی م تبا  برای دااااتهچفرچوب

چهفر نوع اصاب  ا  ااااتفنداردهف را  [0]مربع  اعاوا  ماف بهداردب 
اااااتفنداردهفی ب آنهاف اااااتافناداردهاف را به شااااافاااافی  کرد

اااااتفنداردهفی  گیری طو (اااد متر برای اندا هگیریبمافنانادا ه
ااااتفنداردهفی  -0هفی آ مو (ا یرایادبمفناد ااااتفنداردهفی روش

هف یف ابزا تدوین پذیری بین اااافمفنهیفلب بیرم ( که برای تعفمل
هفی که تبفد  داده STEPیف  ISO 10303اندبمفناد ااتفندارد شده

CAD  بکه 00هفی عوبکردیمشاا صااه -8 و02کاد(را تسااهیل م
بدایل کیای  و عوبکرد نهفی  یک محصو  یف خدم  را تضوین 

 

لکه ش  ود، بطور ص  ریت تعیین نمیدر این گونه از اس  تانداردها، فرایند و لملکرد به 12
گونه از استانداردها، حصول اطمینان از شود. هدف از اینیک فرمت ثابت مش خ  می

فاده های یکسان استفیزیکی یا دادههایی است که از اجزای لملکرد روان بین س یست 
 .[3]کنند می

13 Performance Specifications  
ای های از استانداردهای فنی هستند که معمولاً الزامات و ویژگیاس ناد مش خصه دسته

فنی مواد، فراین دها، محص   ولات و تدمات و هم نین معیارهای برهورده ش   دن این 
 کنند.الزامات را تعیین می

ب بسااایافری ا  مولاف  به [0]کااادباادی م دااااتاه کاااد(م 
اندا هرچادا اشااافره کردهنیز  "کافهش تاوع"اااااتافناداردهافی 

کاادب دیگر ابعفد محدود م اااتفنداردهف هویشه تاوع را در برخ  
کااد که این گونه اشاافره م  "اطبفعفت"مولاف  به ااااتفنداردهفی 

گیردب اغباابا ای ا  تواافم  انواع مااذکور را دربرتوانااد بابااهم 
هفی تولید محصاولفت بسیفر خف  و یف یافوری دربفرهاااتفنداردهف 
 امف واضاا  اااا  که ااااتفنداردهفی خدمفت نیز ؛شااوندتدوین م 

فت خدم که شفمل ارائه دربرگیرند تواناد یرایادهفی اف مفن  رام 
عاوا  ماف ا الزامفت مربوط به مجووعه اااااتفنداردهفی ااااا ب به

2111ISO  را  وکاافرکسااااب متااافوت کاافمباافً هاافیا یعاافلیاا
 ب  [0]گیرنددربرم 

 عاوا طور معوو  بااهای دیگرا اااااتاافنااداردهااف بااها  بابااه
در  "01غیرراااو "عاوا  ا و به"07بف "در برابر  "08اختصاافصاا "

ب اااااتفنداردهفی [04]شاااوندبادی م دااااته "05رااااو "برابر 
که موکن اااا  مجو   اااا هفی  به باگفهاختصاافصاا  متعبق 
که ااااتفنداردهفی بف  بفل در ؛دیگرا  بدهادااااتافده ا  آنهف را به 

ه صورت مجفن  درداتر  توفم  کفربرا  بفل وه یرار دادبه معوولف
شاوندب ااتفنداردهفی غیرراو  ا  طریق ریفب  ااتفنداردهف در م 

هفی رییب موردپذیرش وایع بین اااااتفنداردهفی کاساااراااایوم
هفی م تبف و یاف  مفن  که کفربر ا  بین یافوری [21]شاااونادم 

ب درنهاافیاا ا [00]کااادهاافا یااافوری غاافلااب را انت اافب م باگاافه
ر طورااد و بهتصویب م  ااتفنداردهفی راو  ا  طریق ابوفع به

هفی ااتفندارداف ی رااو  ا  طریق نهفدهفی دولت  مفناد کویته
ب [04]یفبادراوی  م  اااتفندارداف ی هفیصااع  و یف ااف مف 

دهاد که خفاتگفه ااتفنداردهف را برخ  ا  پژوهشاگرا  تربی  م 
طور مسااات یم باه بافیتافر باف ار نسااابا  دهادب آنهف اغبب ا  باه

نیز یفد  "04ااتفنداردهفی بف ار"عاوا  ردهفی غیرراو  بهاااتفندا
کاه یک محصاااو  یف یرایاد که ا  طریق کااادا باه این معا م 

مااافیع تجاافری در بااف ار یااف برخ  اویاافت توااااب یااک باگاافه 
پذیرش و انتشفر گسترده به  انتیجهدر بشودیرد ایجفد م ماحصربه

یف مرورگر  02ویادو شاودب ایستم عفمل یک اااتفندارد تبدیل م 
هفی  ا  این گونه هستادب در این بفیتفر ا  بعد ا اغبب نوونه21گوگِل

شود که نیز یفد م  "20کویته"رااو ا گفه  بف عاوا  اااتفندارد 
یفیته به طور رااو  در یک یف چاد نهفد اختصف موکن ااا  به

14 Proprietary 
15 Open 

16 De Facto Standards 

17 De Jure Standards 

18 Market standards 
19 Windows operating system 
20 Google browser 
21 Committee standard 
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 ب[04]این هدفا مورد بررا  یرار گیرد
 22گرصورت تاظیمتفنداردهف بهای دیگرا اااهوچاینا ا  بابه

شاااوناادب بااادی م دااااتاه 28در برابر داوطببافناه 20یاف ابباافری
اااااتافناداردهافی اببافری دارای نوع  اببفر یفنون  برای ابرا و 

ی داوطببفنه چاین که ااااتفنداردهفبفل ؛ دراااف ی هسااتادپیفده
 ب[00]شرایط  ندارند

اصب  برای دهد که اه بریف  مطفلعه و مرور ادبیفت نشف  م 
بادی کفرکردی اااااتفنداردهف وبود داردب اولین بریف  که دااااته
ف تر باندا بیشتری ا  ااتفنداردهف ارائه دادههفی عووم بادیدااته

هدف پشااتیبفن  ا  ااااتفندارداااف ی راااو  و صاااع  محور در 
هفی مب  ااااتفندارداااف یا مفناد نهفد ااااتفندارداااف ی اااف مف 
 ISOفی بین الوبب  ااتفندارداف ی مفناد ه( و اف مف DINآلوف ب

باادی کفرکردی روی دااااتاه اب بریاف  دومبوده ااااا  IECو 
اند و به اصااطبفح بر دهف ا  بابه ایتصاافدی تورکز داشااتهااااتفندار

ب اند که اغبکید کردههف تفاثرات ایتصفدی آن ایتصافد ااتفنداردهف و
نهفدهفی گذارا  دولت ا صاااعت  و بف هدف ااااتافده ااایفااا 
ب [24]هف صااورت گریته اا بادیاااتفنداردااف ی ا  این دااته

هفی  ااااا  که ریشاااه در مطفلعفت بادیبریف  ااااوما دااااته
( ICTااااتفندارداااف ی در مهادااا  یافوری اطبفعفت و ارتبفطفتب

هف به مدیرا  صااااعت  و بادیدارد و باف هادف ارائه این دااااته
تورکز مف در این ب [01]گذارا  این بو ه انجفم شده اا اایفا 

 ببادی کفرکردی ا  ااتفنداردهفا پژوهش بر داته

 كاركردها و آثار استانداردها در فرایند نوآوری -5-1
 هفنوآوری هوواره بزء اصااب  در ایجفد و یف پیشااری  یافوری

هفا اااااتافده ا  ااااا ب در کاافر ایجافد یاف توااااعه یافوریبوده
اطویاف  ا  عوبکردا انطبفق و ایوا  برای هوواره ااااتفنداردهف نیز 

این  ادرنتیجهااااا ب بوده محصاااولافت و یرایاادهفی بدید لف م
ای بین ااااتفنداردهف و نوآوری وبود دارد که هم وابسااتگ ا رابطه

طور کب  ااااتفندارداااف یا تولید [ب به0پیچیده و هم پویف اااا ]
ی یک هفکاد که یک  ا  ابزای ضروری ا   یرافخ ااتفندارد م 

فا  این اا  که آیف شاودب امف پرااش اااااف مف  محساوب م 
د و یف آ  را تحریک ااکاا نوآوری را محادود م اااااتافناداردهاف

مافبه یک  ی بهدرم و اااااتابافط ا  اااااتفنداردااااف بااداکم 
که هر نوع  ا  چرا ؛دهدثیر را ابتوف  م  یراااافخا ا هر دو تاف

 اکاادایجافد م هاف کاه یرصااات  را برای کافربرا   یراااافخا 
هااف پیوااااتن برخ  دیگر ا  گزیااهویوع باف  مافنع ا  باهدرعین
 [ب  22شوند]م 

 

22 Regulatory standards 

23 Compulsory Standards 

24 Voluntary standards 

25 Switching Cost 

26 Economies of scale 

ای ا   مف  یک اااتفندارد بف هدف ااتافده مکرر در طو  دوره
انجوفد "شودب در طو  این دوره که ا  آ  بف عاوا  دوره تدوین م 
کفرهفی شااودا ااااتفندارداااف ی مفنع پیدایش راهیفد م  "یافوری

 هفی تواناد مسفئل مشفبه را بت  بف روششاود که م بدیدی م 
بهتر بل کاادب ا  این دیدگفها ااتفندارداف یا مفنع نوآوری اا ب 

اااااتفنداردی بود که به  QWERTYکبید عاوا  ماف  صااااحهبه
شااادگ  به یک یافوری بهتر و یال 27هفی بفلفی تغییردلیل هزیاه

کفرهفی بدید و بهتر شدب امف ا  انتشفر راهدر یافوری یدیو ا مفنع 
یک ااااتفندارد  QWERTYاین دااااتف ا روای  دیگری هم داردب 

 کبیداوااااب بین کفربر و رایفنه اااا ب ا   مف  معری  این صاااحه
اا  و ااتفندارد هفی شا صا ا بسایفر تواعه یفیتهیافوری رایفنه
QWERTY آیدب شاااوافر م هاف باهنیاف ی برای این نوآوریپیش

ید کبهفی بدید در بف ار بدو  یک صااااحهبافبراینا پذیرش رایفنه
براینا وبود اااااتفنداردهفی [ب ایزو 20اااااتفندارد نفموکن بود]
اف د تولیدکاادگف  را یفدر م  QWERTYوااب مفناد ااتفندارد 

ماد شاااوند که این بهره 21کاه بتواناد ا  مزایفی ایتصااافد م یف 
ااااا  و هم باه ت صااایه مجدد موضاااوع هم محرم نوآوری 

ب این ماف  نشاااف  کادهف برای نوآوری کوک م ذاریگاااارمافیه
مفنع ا  نوآوری در یک  QWERTYدهادا هرچاد اااااتفندارد م 

طور کب  موباب تحریک نوآوری در بودا اماف باه بزء ا  یاافوری
   [ب02هفی ش ص  شد]یافوری رایفنه
پیچیده و خف  بین ااتفندارداف ی و  رابطه 25رامااریآلن و 

گیرند که اااااتفنداردهف اغبب ا  نوآوری را تأیید کرده و نتیجه م 
چاینا اگرچه موکن اا  شوندب همهفی نوآورانه نفش  م یافوری

هفی نفکفرا یف ماسااو ا کرد  یافوری ااااتفنداردهف ا  طریق مدو 
ش م فوم  مافنع ا  برو  نوآوری شاااده و درنتیجاه موباب ایزای

ور طتواناد بهطور کب ا ااااتفنداردهف م امف به ؛دربرابر تغییر شااوند
ده شهفی یافورانه و انبفش مست یم و ا  طریق مدو  کرد  تجربه
هفی بدیدا نوآوری را تحریک و ایجافد مبافی  برای  هور یافوری

 [ب  0کااد]
اد: کصورت تعریف م کفرکرد یک ااتفندارد را بدین  24کیاز 

 مافبه متغیر مساات ل ونفپذیر میف  ااااتفندارد بهپیوندی ابتافب"
ب "دارندا بریرار اا  محتوای اااتفندارد به پیفمدهفی  که بساتگ 

 وضعی  وایع ا ارتبفط بین معافیبه هفااتفندارد بافبراینا کفرکرد

 بفصل ا  آثفر یف نتفیجو  بمتغیر ورودی(کفربرد ااتفنداردهفیبل ا  

گریتااه نظردر بمتغیر خروب (ابرای اااااتاافنااداردهاافکاافربرد و 
 ب  [0]شودم 

27 Allen and Sriram 

28 Kienzle  
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چگونگ  کفرکرد ااااتفنداردهف در  شاادهابف توبه به موارد گاته
فی ها  بوبه گونه ؛م تبا  بسااتگ  دارد یرایاد نوآوری به عوامل

ع مویم تبف ااااتفنداردهفا نوع یرایاد ااااتفندارداااف یا کفربرد به
اااتفنداردهف در چرخه عور یافوری/محصو ا بفیتفر مورد مطفلعه و 

 مواردی ا  این دا ب 
اردهف ااتفند و کفرکرد ن ش بررا م تبا  به ماظور مطفلعفت 

در  [01] مربع در یرایاد نوآوری تواعه یفیته اندب به عاوا  ماف ا

 TEM)22بچافرچوب خود بف اااااتافده ا  یک مد  ابزای یافوری
اااااتافنداردهف را در یک صااااع  مبتا  بر یافوری تبیین ن ش 
کاد که ااتفنداردهف کادب او در این چفرچوب ماهوم  تأکید م م 

فی هبه مافبه یک  یرااافخ  یا  یراگیرا بر توفم  مرابل یعفلی 
در  یاد و گفشفببب [02]گذارندثیر م فبتا  بر یافوری تایتصفدی م

ایتصاافدی ااااتفنداردهف را در چفرچوب خودا کفرکردهفی م تبف 
مرابال م تبف یرایااد نوآوری یافورانه بف مطفلعه موردی یافوری 

هر یک  [21]مربع  و به تف گ  [05]مربع  نفنو تبیین م  کاادب
بیا  نیف هفی بفل وه ااااتفندارداف ی ماظور پیشهفی  بهچفرچوب

و توااااعاه راهبردهافی مرتبب بف آنهف در مرابل م تبف نوآوری 
ا بیشااتر روی ااتفنداردهفی مطفلعفتاندب این فورانه توااعه دادهیا

کید دارد که برای تواعه یک یافوری نو هور مورد نیف  فبدیدی ت
تف بررا  اثرات ااتفنداردهفی موبود و یبب ب در توفم  این  اا 

او  این که ااااتفنداردهف  بچادین نکته یفبل توبه اااا  مطفلعفت
یژه در صاااافیع بف یافوری ودر توافم  مرابال یرایااد نوآوری باه

هفی ااتفنداردهف دوم ایاکه گونه ؛[02و  5]اا  ثیرگذارتفپیشریته 
و کفرکردهفی آنهف در این یرایاد متغیر بوده و تغییر آنهف بساااتگ  

و برهم به مرابل یرایاد نوآوریا دربه ببوغ یافوری در هر مرببه 
فبت  بین ابزای هفی ریهفی بین ااافختفر صاااع  و پویفی کاش

طور خبفصه کفرکردهفی به 0 شوفره بدو ب [02]این افختفر دارد
   دهدبم تبف ااتفنداردهف را در یرایاد نوآوری نوفیش م 

ا بین کفرکرد و آثفر [01] در این پژوهشا براااااف  مطافلعه
و  گونگ چ کفرکرد ااتفنداردهفافئل م  شویمب اااتفنداردهف توفیز ی

 صاااورت خروب  وبه او آثفر آنهف عول کرد  اااااتفنداردهف نحوه
   بکادایجفد م  که روی نوآوری شودتعریف م  نتیجه نهفی 

 شده درخصوص كاركرد استانداردها در نوآوریهای انجامخلاصه پژوهش: 0جدول 

 كاركردها و آثار شناسایی شده برای استانداردها شرح موضوع و یافته ها واحد تحليل پژوهش ردیف

 موتور هوای  [27] 0

این مطفلعه نشااف  داد که چگونه ااااتفندارداااف ی ابزا و یطعفت 
موتور هوای ا ضون اهول  نگهداری و تعویر موتورهفی در بف  

-گیری ماهوم طراب  مفژولفر تواب رولزاااتافدها موبب شاکل
رویس شادب معری  این ماهوم نوآورانه ا  طریق ااااتفندارداف یا 

برداری این شاارک  ا  ایتصاافد م یف  در چرخه عور موبب بهره
برآورده کرد  الزامفت  موتور و ترکیب آ  بف ایتصااافد داماه برای

هفی بفلفی طراب  و تواااعه متغیر مشااتریف ا بدو  تحول هزیاه
 موتورهفی بدید بودب

 اهول  نگهداری و تعویر 
 طراب  مفژولفر 
  ایتصفد م یف 
 ایتصفد داماه 
 هفی طراب  و تواعهکفهش هزیاه 

 [02و  00ا 01] 2

هفی یعفلی 
نوآوری و 
یافورانه در 
نظفم هفی 
 صاعت 

هافی پیشاااریته در ایفلفت متحده موردی روی یاافوری مطافلعاه
مافبه یک پبتارم در درخصااو  ن ش ماب  ااااتفندارداااف ی به

 اا ب نتفیج نشف هفی نو هور پیچیده تأکید شدهیافوری توااعه
دهد که کفرکردهفی ایتصافدی اااتفنداردااف ی و ااتفنداردهف م 

ر یافوریا دربه در صااافیع پیشااریته برااااف  مرابل چرخه عو
ت  هفی  ریفبهفی بین افختفر و پویفی ببوغ یافوریا و برهم کاش

 متافوت هستادب

  تعیین کیای  و یفببی  اطویاف 
 کفهش تاوع 
 یراهم کرد  اطبفعفت 
 پذیریتضوین تعفمل 

0 [25] 
صافیع 
ایستم 
 پیچیده

ر ویژه ددر این مطفلعه به برراا  ن ش ااتفنداردهفی اف گفری به
هف در صااافیع ااایسااتم پیچیده اااف ی ااایسااتمیکتفرچه مرببه

پرداخته شاده و اه ن ش عوده برای ااتفنداردهفی اف گفری در 
شاااود که شااافمل ایجفد هوفهاگ  بین این صااااع  معری  م 

ا  اف ایستم و ابزای آ ا کفهش مشکبفت مذاکره بین یکتفرچه
 اظهفا و ایجفد و بکاادگف  ابزا و  یراایستماایساتم و تأمین
 باا هفی اف مفن  بفیظه و شفیستگ 

اااف گفریبشاافمل ایجفد هوفهاگ  بین ااایسااتم و 
ابزای آ ا کفهش مشااکبفت مذاکرها ایجفد و باظ 

 هفی اف مفن (بفیظه و شفیستگ 

8 [5] 

یرایادهفی 
پژوهش و 
نوآوری 
 یافوری نفنو

هفی هدف اصااب  برای مشاافرک  در ااااتفندارداااف ی در یافوری
ااااف گفریا یرهاح واژگف  و ادبیفت  پذیریانو هورا ایجفد تعفمل
اف ی نتفیج پژوهش ا  طریق چاین بف تجفریمشاترم ااا ا هم

د و ایتااااتفندارداااف ی ترویج و گسااترش یافوری بهتر اتافق م 

 کفهش هزیاه اطبفعفت 
 کفهش هزیاه مبفدله 

 پذیری بین ابزاتعفمل 
 پذیریهفی انطبفقبوی  در هزیاهصریه 
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 كاركردها و آثار شناسایی شده برای استانداردها شرح موضوع و یافته ها واحد تحليل پژوهش ردیف
هافی بادید و پیوند و درنتیجاها امایا  یافنون  بافلاف در  میااه

 دهدبدهادگف  ر  م گرا  و تواعههوکفری بهتر بف دیگر پژوهش
  ایزایش کیای 

 هفی ابفم ا ایوا  و امای کفهش ریسک 
  ایجفد توده بحران 
  ایتصفد م یف 
  اثرهفی شبکهبرو خبق 
 پذیری بین محصولفتتعفمل 

7 [02] 
صاع ا ب ش 
 افختوف 

این مطافلعه به برراااا  تأثیر ایجفد تغییرات در اااااتفنداردهفی 
عوبکردی روی نوآوری بف مطفلعه موردی ااتفنداردهفی عوبکردی 
بو ه انرژی برای خفنه هفی نوااااف  در هباد م  پردا دب یفیته هف 

ااااتفنداردهفی نه تاهف موبب ایزایش میزا  نشااف  م  دهد که 
نوآوری در صاع  شده ا ببکه داتیفب  به اهداف ابتوفع  را نیز 
تسااهیل کرده اااا ا مفناد بهبود کفرای  انرژیب هوچاین موبب 

 هفی متافوت نوآوری نیز شده اا بتحریک گونه

 ایزایش میزا  نوآوری 
 فناد بهبود دااااتیافب  باه اهاداف ابتوافع  م

 هفی متافوت نوآوریکفرای ا و تحریک گونه
 

 یرایاد نوآوری [1] 1
او بف مطفلعفت گساترده در صاافیع م تبف به بررااا  کفرکردهف و 

 پردا دبآثفر ماب  و ماا  ااتفنداردهف بر نوآوری م 

  اثرهفی ااااف گافری/ تعفمل پذیریبشااافمل برو
 هفی یدیو اشدگ  در یافوریشبکها پرهیز ا  یال

تاوع محصاااولفت اااایساااتو ا کفرای  در  ایزایش
مینا انحصافر در یدرتا یال شادگ  فهفی ت نجیره

اثرهفی هفی یدیو  در مورد وبود برو در یاافوری
 ای یویشبکه

 ی هفبدایل کیای /ایوا بشفمل پرهیز ا  انت فب
هفی مبفدلها نافمطبوبا ایجفد اعتوفدا کفهش هزیاه

 هفی ریبف(ایزایش هزیاه

  تاوعبشاافمل ایتصاافد م یف ا ایجفد توده کفهش
هفی و صاااافیع نو هورا کفهش بحران  در یاافوری

هفی یرصااا  انت افبا تورکز بف ارا انت فب یافوری
 نفبفلص(

 ) یراهم کرد  اطبفعفتبشفمل ایجفد دانش مدو 

 استانداردهای حاكم در صنعت هوانوردی -1

 استانداردهای اجباریمعرفی  -1-0
در صاع  هوانوردیا دربه بفلفی  ا  م ررات در اط  داخب  

الوبب  بفکم ااااا ب به دلیل بفکم بود  ااااط  بفلفی  ا  و بین
هفی الزامافت ایوا  و یفببی  اطویاف  در این صااااع ا چفرچوب

ااااف ی ای ا  طریق تاادوین و پیافدهگیرانااهگری اااا ا تاظیم
نفمه هفی صدور گواه ا  و هوچاین نظفمااتفنداردهفی یا  و ایو

 ب  [08و  00]دهدثیر یرار م در بریف  بوده و نوآوری را تح  تف
در چهفرم   ICAO)01الوبب  هوانوردی تجافریبااااف ماف  بین

کشور عضو برااف  کاوانسیو   041بف بیش ا   0285آوریل اف  
ااایس اااو  اعبفم موبودی  کردب هدف ا  تفطور را به00شاایکفگو

الوبب  اااف ی ااااتفنداردهفی بیناااف مف ا تدوین و هوفهاح این
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ین ترالوبب ا مهمهوانوردی غیرنظفم  بین کاوانساایو  شاایکفگو یف معفهده 00
 هوانوردی و ب وق هوای  اا بی در  میاه معفهده

پروا ی و مدیری  خطوط هوای  در اااط  بهف  اااا ب ا   مف  
اایس این ااف مف ا اااتفندارداف ی هوای  بف ایجفدا پذیرش و فت

الوبب  و یرارداد بف عاوا  ااااتفنداردهفی بین 02ضااویوه 04تغییر 
هفی اخیر نیز ب در اف ریزی شدهفی ابرای  پیشااهفدی پفیهروش

اااا ب نظفم مدیری  ایوا  ماتشاار شااده  در بو ه 02 ضااویوه
طور ویژه به موضوع خفص  هف که هر یک بهدنبف  انتشفر ضویوهبه
برای صااادور   00اااااتافناداردهفی صااابفبی  پروا ی بپردا دم 

 صورتهفی ایکفئو بههفی واافیل پرنده برااف  ضویوهنفمهگواه 
بب  تدوین و ماتشار شادندب ااتفنداردهفی صبفبی  الومب  و بین

 شوفرپروا ی برخبفف اافیر ااتفنداردهفا ب ش  ا  م ررات مب  به
ای هسااتادب گیرانههفی دییق و ااا  آیاد و مسااتبزم نظفرتم 

ع مرب بافبراینا مسئولی  ابرای صحی  این ااتفنداردهف به عهده
دار در ع صبفبی اا ب مربشده  گذاشته CAO)08دار بصابفبی 
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ایرا  در ب ش تجفریا اف مف  هواپیوفی  کشوری اا ب برااف  
 ا هر وااایبه0024مردادمفه  0یفنو  هواپیوفی  کشااوری مصااوب 

صااابفبی   نفمهتواند پروا  کاد که گواه در صاااورت  م  پرناده
 پروا ی داشته بفشدب 

به بحث صبفبی   4 ماتشرشدها ضویوه ضاویوه 02ا  میف  
ای ا  پردا دب و ارت دیفع انگبساااتف  تعریف گساااتردهپروا ی م 

پرنده یف اااافیر  توانفی  واااایبه"کاد: صااابفبی  پروا ی ارائه م 
ماظور کفرکرد بدو  خطر هفی هوانوردی بهتجهیزات یاف اااافمفنه

 میا ا مسفیرا  یف عووم مردم   هوای ا خدمه بدی برای خدمه
ب [20]"کاااادهااف پروا  م هااف روی اااار آ نااهکااه این اااافمااف

ااااتفنداردهفی صاابفبی  پروا ی شاافمل ااااتفنداردهفی یا  در 
هفی طراب ا یافوریا نگهداری و تعویر و هوچاین توافم  باباه

ف ی اپرنده هستاد تف بتوا  ا  پیفده اااتفنداردهفی ایوا  واایبه
ف تعری طبق اطویاف  بفصل کردب صابفبی  پروا ی وافیل پرنده

صبفبی  "ایفلفت متحدها اصطبفح  FAA)07باداره هوانوردی یدرا 
شاود که در آ  وایبه پرنده ضون به شارایط  گاته م  "پروا ی

دارا بفید عوبکرد ا  مربع صااابفبی   TC)01(نفمه نوعاخاذ گواه 
 ایون نیز داشته بفشدب 

 مراتب خفص ییدیه برای محصولفت هوای  دارای ابسبهاخذ تف
( برای محصو  هوای  TCبنفمه نوعماف ا اخذ گواه عاوا هاا ب ب

اا  که در ایرا   DOA)05مساتبزم اخذ تأییدیه اف مف  طراب ب
و شااود صافدر م  CAO.IRI Part21-Subpart Jبراااف  اااتفندارد 

نفمه نوع محصااو  اخذ شااود تف آ  بفیساات  گواه  برای ااافخ 
ا ییدشدهفطراب  تاطویاف  بفصل گردد که محصو  برااف  یک 

شود و این طراب  بف الزامفت صبفبی  پروا ی انطبفق اافخته م 
نفمه برای رده بفلگردهف در ایرا  برااف  ااتفندارد داردب این گواه 

CAD 2708  که هر اف مف  تولیدکااده شودب ضون اینصافدر م
یدیه یفیست  برااف  ااتفنداردی معینا تفمحصاولفت هوای  نیز ب

دریفی  کاد که این تأییدیه نیز در ایرا   POA)04تولیدباااف مف  
 گیردبانجفم م  CAO.IRI Part21-Subpart Gمطفبق بف ااتفندارد 

وند را در صاع  هوانوردی طور شوفتیک این ربه ا0 شوفره شاکل
 دهدب نشف  م 

 
 CAO.IRIهای مختلف برای عملكرد ایمن یک وسيله پرنده مبتنی بر مقررات نامه: نقش استانداردها و گواهی0شكل 
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 کاد و نشف دارا آ  را صفدر م نفمه نوع ااادی اا  که مربع صبفبی گواه 
ع محصو  را بف توفم  الزامفت دهد که مت فض  دارنده آ ا انطبفق طراب  نوم 

خودی خود مجو ی برای نفمه بهیافبال کافربرد اثبافت کرده ااااا ب این گواه 
ف نفمه دیگری بعوبکرد واااایبه پرنده نیسااا ا و برای عوبکرد بفیسااات  گواه 

 ب[07]نفمه صبفبی  پروا ی دریفی  شود عاوا  گواه 
37 Design Organization Approval 

دهد یک اف مف  طراب  بف طراب ا اادی اا  که نشف  م تأییدیه ااف مف  
الزامفت ااااتفنداردی انطبفق دارد که دارای شاارایب خفصاا  برای نظفم تضااوین 

 ب[07]هفی طراب  اا  طراب ا کفرکاف ا ابزارا تجهیزات و داده
38 Production Organization Approval 

یک اااف مف  تولید بف دهد تأییدیه اااف مف  تولیدا اااادی اااا  که نشااف  م 
انطبفق محصولفتا یطعفت الزامفت اااتفنداردی انطبفق دارد که شرایط  را برای 

کادب ا  این ا تعیین م هفی طراب  تأییدشدهو لوا م هوای  آ  ااف مف  بف داده
 ب[07]شود هفی تولید ااتافده م هفی تأییدشده برای ایجفد دادهداده

(MOA)تأییدیه اف مف  نگهداری و تعویر 

Part- 145
انطبفق تسهیالتا کفرکاف ا تجهیزاتا ابزارا موادا ابزاا داده هفا طرح

ای ریزی تولید بف الزامفت کفربردیا ایجفد و نگهداری یک نظفم کی

(C of Aبگواه  نفمه صالبی  پروا ی 

Part -21, Subpart H
محصو  الزامفت گواه  نفمه نوع خود را برآورده م  کادا اطویاف  ا 

ابرای نگهداری و تعویر درا  و کفی  روی محصو 

(POA)تأییدیه اف مف  تولید 

Part -21, Subpart G
انطبفق محصوالتا یطعفت و وافیل بف داده هفی کفربردی طراب ا 

ایجفد و نگهداری یک نظفم کیای 

(TC)گواه  نفمه نوع 

Part -21, Subpart B
انطبفق طراب  نوعا اعوف  محدودی  هفا برگه داده ای گواه  نفمه 

نوع به هوراه مش صه هفی صدور گواه  نفمه

(DOAبتأییدیه اف مف  طراب  

Part -21, Subpart J نظفم تضوین طراب ا کفرکاف ا ابزار و تجهیزاتا داده هف
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 معرفی استانداردهای داوطلبانه-1-5
ا ایزو  بر 2-2شااافااا  اشاافره شااده در باد برااااف  گونه

ااااتفنداردهفی اببفری یفد شااده در بفلفا ااااتفنداردهفی داوطببفنه 
نوآوری محصاااو  مورد مطفلعه اااااتافده  م تبا  نیز ط  یرایاد

هفی این شوندگف  و یفیتههفی مصفببهب براااف  گاتهاا اشاده

پژوهشا این اااااتافناداردهااف در مرابال م تبف یرایااد نوآوری 
اظور مبه توبه به تعداد  یفد ااتفنداردهف بفاندب کفر ریتهمحصو  به
داوطببفنه  هفیااااتفندارد اهف و اطبفعفتبادی بیشااتر دادهداااته

ا 2 شاااوفره صاااورت بدو کفربردی در یرایاد نوآوری بفلگرد به
 ب اا بادی و ارائه یفبل داتهطور خبفصه به
 

 بندی موضوعی استانداردهای داوطلبانه مورداستفاده در فرایند نوآوری بالگرد: شرح دسته5جدول 
 مثال  دسته بندی موضوعی

 هفی طراب  بفلگردا هادبوم 
 هف و ااتفنداردهفی مهادا  ایستماهادبوم 
  نفمهاراهاوفهفی صبفبی  پروا ی و صدور گواه 
 کش  و مستاداف یاااتفنداردهفی ن شه 
 هادبوم هف و ااتفنداردهفی یفببی  اطویاف  و یفببی  نگهداری و تعویرا 

 هادبوم هف و ااتفنداردهفی معیفرهفی طراب  و تولیدا 
 ااتفنداردهفی یرم  و محتواا 
 ااتفنداردهفی تعفریفا واژه شافا  و نوفدهفا 

 ااتفنداردهفی برنفمه بف را  و کیای  برای ابزاا 
 هف و ااتفنداردهفی نگهداری و تعویر و پشتیبفن  لجستیکبهادبوم 

 طراب  تاصیب ب -هادبوم طراب  مهادا  بفلگردAMCP 706-202ا) 

 ببادیهادبوم مدیری  پیکرهMIL-HDBK-61ا) 

 هفبااتفندارد یرم  و محتوای ااد مش صهMIL-STD-961ا) 

 هفی مهادا بهفی ااتفندارد برای ن شهشیوهMIL-STD-100Gا) 

 بیا  یفببی  نگهداری و تعویربهادبوم پیشMIL-HDBK-472) 

 هفی عوبکردی بفلگرداهف و ااتفنداردهفی آ مو هادبوم 

 هفی محیط ابه آ مو هف و ااتفنداردهفی مربوط هادبوم 

 گذاریاااتفنداردهفی بعدگذاری و تبرانس 
 برداری ابزااااتفنداردهفی روش آ مو ا ار شیفب ا بف را  و نوونه 

 گیریاااتفنداردهفی نظفم کفلیبراایو  و اندا ه 

 هفی آ مو  و بف را  موادبااتفنداردهفی روش 

  آ مو  عوبکردی بفلگردب -هادبوم طراب  مهاداAMCP 706-204ا) 

  هفی آ مفیشگفه بااتفندارد مبفبظفت مهادا  محیط  و آ موMIL-STD-

 (ا810

 ااتفندارد الزامفت نظفم کفلیبراایو بMIL-STD-45662ب) 

  ااتفنداردهفی اف گفری بف محیبا 
 ااتفنداردهفی وااب بین ابزاب 

 ااتفندارد نویز برای صبفبی  پروا یبCS-36ا) 

  توا  الکتریک  بفلگردبااتفندارد ویژگ  هفی واابMIL-STD-704Fب) 

 هف و ابزااااافد مش صه یا   یرایستم 
 هفی یفبل یبو  انطبفقاروش 

 ااتفندارد ایوا  ایستما 

 ااافد مش صه یا  موادا 

 هفی شرکت  بفلگرداارویس بولتن 
   شرکت بااافد مش صه یا 

 هادبوم تضوین صبفبی  بفلگردبAMCP 706-203ا) 

  پفیداراف  و کاتر  بفلگردبمش صه یا  ایستمMIL-C-18244Aا) 

 ااتفندارد مبافی ایوا  ایستمبMIL-STD-882Eب) 

 باندا ه و نوع(ا ااتفنداردهفی یطعفت و ابزا 
 ااتفندارد اندا ه و یرم ا 

 هفی مواداهفی نوع و ویژگ ااتفنداردهف و هادبوم 
 هفی یرایادبهفی نوع و ویژگ ااتفنداردهف و مش صه 

  هفی هوایضفی بمواد و ابزای یبزی برای اف ههادبومMIL-HDBK-5Jا) 

 هفی بوشاااکفری و لحیم کفریبالزامافت رویاهNAVSEA S9074-AQ-GIB-

 (ب010/248

 وش شناسیر -0

این پژوهش بف رویکرد اکتشااافی  به دنبف  درم چیسااات  و 
 بفلگرد موردمطفلعهچگونگ  ن ش اااااتفنداردهف در یرایاد نوآوری 

ا طرح پژوهش کیا  بااف پژوهش نیا هادفب باف توباه باه ااااا 
یک نت فب شدب محصو  مورد مطفلعها موردی اافده ا  مطفلعه اات

 8اااا  که توانفی  بول  02ایبفلگرد چادماظورها اابک و دوپره
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ارنشین به هوراه یک نار خدمه را داردب دارای یک موتور آلیسو  
250-C20  نفت و مأموری  اصاااب  آ ا  001اااارع  باف بداکار

شاافاافی  ااا ب پروژه تواعه این بفلگرد بف هدف برآورده کرد  
ین مفلگرد ااابک و هوچاین پشااتیبفن  و تفنیف  کفربرا  به یک ب

اف  به طو  انجفمیدب  01نفوگف  عوبیفت  موبود انجفم پذیری  و 
 پروژه یرایااد بف طراب  بفلگرد ا  هوف  ابتدا در دااااتور کفر تیم
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یرار گری ب درگیر شد  اف نده در یرایاد طراب  ا  ابتدای پروژها 
گیرد ببه این دلیل بود که هوی  مساات ب  برای بفلگرد خود درنظر

اخذ نوفید و این موضوع در ( TCنفمه نوعبگواه  تف بتواند برای آ 
صاااع  هوانوردی به این معافااا  که طراب  بفلگرد دااات وش 

هف و معوفری محصاااو  متعددی در برخ  ا  مفژو تغییرات یا  
روا بفلگرد تولید شاااده یک محصاااو  نوآورانه ا  نظر اینشااادب ا 

هفی بدید بوده و مفلکی  یکری آ  معوافری و مافژولافر بف ویژگ 
 ب اا متعبق به شرک  اف نده داخب  

 -0مابع م تبف گردآوری شااد: اااه ا   پژوهشهفی این داده
فختفریفیته بف مدیرا  پروژها تولیدکاادگف ا مصافببه هفی نیوه ا

درگیر در پروژه و مین کاادگف  و نهفدهفی بفکویت  فکافربرا ا تا
نار ا  مت صصین  01بمصافببه بف هفی م تبف آنهفبرراا  روای 
هفی بفیگفن ا مسااتادات ااااتفنداردا بررااا  داده -2؛ انجفم شااد(

ت  و مشااافرکمشااافهاادات مسااات یم  -0 ؛هاافم ررات و گزارش
هفب پیش ا  ابرای گیری و تواعه پروژهپژوهشاگرا  ا  روند شکل

ماطاافلاعاافت موردیا دااااتورالعواال پژوهش و یهراااات  ا  
بادی اصب  بفلف تهیه شدب شاوندگف  برااف  چهفر داتهمصافببه

 0 شااوفره ترکیب و اطبفعفت مصاافببه شااوندگف  مطفبق بف بدو 
 باا 

ببف گشااات ( تکرارشاااوندههف بف یک روش روند گردآوری داده
و بف  اااف یای که هر مصاافببه ضاابب و پیفدهگونهبه  انجفم شاادب

که ا  هر  هف و معیفرهفی نکتهو  ادبیافت موبود تطبیق داده شاااد
درنظرگریته بعدی بف نار آمدا در مصاافببه مصاافببه بدااا  م 

 ب  [28]شدم 
هف ا  تکایک ااااه اعتبافراااااج  داده ماظورباه اهوچاین

 یزایشا موردااتافده به  ابزارهفی یک  ا  عاوا به 81اف یاویه
شااود رویکرد اااع  م این در  .شاادگیری بهره پژوهش کیای 

نظرات خبرگف  در م فیسه بف افیر نظرات و هوچاین مستادات و 
ا بف ایراد و بافبراینا ا  یک اومشافهدات مورد برراا  یرار گیردب 

ا اااف نده و طراح ناعف  م تبف در چرخه عور محصااو  مفنادذی
 مف  گربار یفبف  ااافکااده و نهفد تاظیممینتولیدکاادها کفربرا تف
م فیسه  ا  اوی دیگر و عول آمدمصفببه به هواپیوفی  کشاوری(

شاافمل بهفی بفیگفن داده بف هفهفی بدااا  آمده ا  مصاافببهداده
ا (مساااتاادات و گزارش هافی یا ا اااااتافنداردهفا م ررات یا 

هف و مافبع ر اطبفعفت یفبل داااتر  در ژورنف مشاافهدات و ااافی
هف و اطبفعفت و انجفم آوری دادهعووم  انجافم شااادب پس ا  بوع

هف و م فیساااه بف نظرات اااافیر ا م افیساااه چافرچوبهافتحبیال
  گرا  در مافبع موضوعا گزارش مطفلعه موردی تهیه شدبپژوهش

 هفی مضاااوو بتوفتیک(مبتا  بر تحبیل هفروش تحبیل داده
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اااا ب تحبیل مضااوو  روشاا  برای شااافخ ا تحبیل و گزارش 
ا  آنجااف کااه در ب [2]هاافی کیا  ااااا هافی موبود در دادهالگو

هف و مصااافببهنظر ا  متن هفی موردبافضااار بافیاد داده پژوهش
ااااف ی و بادیا ماهومهفا ااااات راطا طب همساااتادات و گزارش

 هساااتیمبمضاااوو  تحبیال گردندا نیف ماد اااااتافده ا  تحبیل 
وبود داردا امف  مضاااوو هافی م تبا  برای یرایاد تحبیل روش
هف وابد ااااه گفم عووم  تافوت  فهریا عووم این روش بفوبود
آوری و توصاایفا اااف مفنده  و تاظیم و در آخر تاساایر و بوع

بف نوفی  هساااتادب بر هوین اااااف  مد  اااافده ولکفت در این 
ولکفت اه  یکاا ب در مد  توفتمبافی عول یرار گریته  پژوهش

 ابزار ااتافده شده اندبمرببه توصایفا تحبیل و تاسایر مجزا شده
در تحبیل مضااوو  در این پژوهشا شاابکه مضاافمین اااا  که 
براااف  روندی مشا ها مضافمین پفیهبمضفمین بدا  آمده ا  

ولاایااه(ا مضاااافماایاان نااکاافت کااباایاادی مااتاان و کاادهاافی ا
ضفمین دهادهبمضافمین بدا  آمده ا  تحبیل و تاسیر مااف مف 

 فکم بر متنپفیه( و مضافمین یراگیربمضفمین عفل  شفمل اصو  ب
 صااورتاااتس این مضاافمین به بادکماد م به مافبه کل( را نظفم

ب [2]شودای رام و روابب بین آ  نوفیش داده م هفی شبکهن شه
بادی هف بفید ااااف مفنده ا تاظیم و تمداده ادر ادامه برای تحبیل

 ا پس ا  ت بیلمضوو  تحبیلمافهیم انجفم گرددب مطفبق بف روش 
یین تع مضفمین پفیههف و راید  به کدهفی بف  اولیها بفیست  داده

میاه محتوای    ینچاد پس ا  ابرای این مرببه اشودب در نهفی 
آمده نیز بدا  مضفمینو آید بدا  م دهاده یف مضوو  اف مف 

یف مضااافمین هفی کب  و اصاااب  به تم هفی بعدیکادگذاریط  
طور ری  و برگشااات  و این روشا به شاااوندبتبادیال م یراگیر 

ای در تکرارشااونده انجفم شاادب هوچاینا ا  روش تحبیل م فیسااه
هفا مرور مبفن  نظری و آوری اطبفعفتا کدگذاری دادههاگفم بوع
هوزمف  اااتافده شده اا  تف  طورهفی پژوهشاگرا  بهیفدداشا 

هفی بدا  آمده ا  مافبع م تبفا بف یکدیگر م فیسه و تطبیق دهدا
هف در هف و تافوتودب در این روشا ضاون برراا  شبفه داده شا
یفبد که کد یف مضوو  بدیدی ا  هفا یرایاد تف بفی  ادامه م داده

 هف بفصل نشودب م فیسه داده
 شوندگان: تركيب و اطلاعات مصاحبه1جدول 

 ردیف
سطح 

 تحصيلات
 سمت سازمانی

سابقه 

 خدمت)سال(

 دکتری 0
مدیرپروژه طراب  و یک  ا  

 کفربرا بخببف (
 اف  07

 دکتری 2
یک  ا  اعضفی کبیدی تیم پروژه 

 طراب 
 اف  27

 دکتری 0
یک  ا  اعضفی کبیدی تیم پروژه 

 طراب  و تولید
 اف  01
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 ردیف
سطح 

 تحصيلات
 سمت سازمانی

سابقه 

 خدمت)سال(

 اف  21 مدیر تولید یوق لیسفنس 8

 یوق لیسفنس 7
مدیر ااتفندارداف ی و تضوین 

 کیای 
 اف  01

 اف  POA 20و  DOAارار یفب  یوق لیسفنس 1

 اف  TC 01ارار یفب  دکتری 5
 اف  21 کااده اصب تأمین یوق لیسفنس 4

 اف  07 کفربربخببف ( یوق لیسفنس 2

 دکتری 01
مدیر ااتفندارداف ی و تضوین 

 CoPSهفی کیای  در پروژه
 اف  08

 

 هایافته -2

ااتفنداردهف در یرایاد نوآوری  در این ب شا آثفر و کفرکردهفی
هف ادهتحبیل دب اندشده تحبیل مضوو  تعیینبفلگرد بف اااتافده ا  

در یفلب کدگذاری بف  و محوری صاورت گریته اا ب برخ  کدهف 
طور مساات یم ا  یف در وایع مضاافمین و مافهیم در این پژوهش به

مصاافببه شااوندگف  برگریته شااده و برخ  دیگر هفی متن گاته
  گریته اه بف توبه به مافهیم و مضفمین برصاورت مح ق اافختبه

هفی اااااافد و مرور مبفن  نظری و ادبیفتا شاااواهد تجرب ا یفیته
 افختهکه در وایع به دو داته کد پیش اا  ا  آمدهمدارم بد
  به اتیفبیرایاد کدگذاری تف دب اا ت سیم اافخته یفبلو مح ق

نکته  001کاافیا  نظری اداماه یفی ب به این ترتیبا در مجووع 
مصافببه اات راط شده اا ب در گفم بعدیا این  01کبیدی ط  
در  ااااف ی شاااده ودی در یفلب مافهیم انتزاع  ماهومنکفت کبی

دهاده ا  طریق تبیین و ارتبفط ادامها مضااافمین پفیه و ااااف مف 
اندب طو  مدت هر مصفببه بین هف شکل گریتهداد  بین مضاوو 

شاد ا توااب پژوهشگر  یک تف دو اافع  بوده که پس ا  ضابب
ااااف ی و تحبیل شااادندب ااااتسا در یرایاد کدگذاری بف ا پیفده

کادهفی اولیه ا  متن نکته هفی کبیدی ااااات راط و در ادامه در 
بادی شااادندب ااااتسا تر دااااتهتر و انتزاع کدهفی  کب یفلب 

ه بادی شدادامه تح  عاوا  مضفمین پفیه داتهمافهیم مشفبه در 
دهاده پژوهشبکفرکرد ااتفنداردهف( و درنهفی ا مضافمین ااف مف 

د هفا یرایاماظور ایزایش پفیفی  و اعتبفر یفیتهرا شاااکال دادندب به
صااورت تکرارشونده طور هوزمف  و بههف بهگردآوری و تحبیل داده

 صورت گری ب 
هفی کبیدی و ای ا  نکتهنوونه 8 شااوفره براین ااااف ا بدو 
نهفی ا دهدب دررا نشااف  م در لفیه او  کدهفی اااات راط شااده 

بادی شده که در وایعا مضوو  پفیه داته 75به لفیه او  هفی کد
هفی م تبف ااتفنداردهف در مرابل آثفر گونههر یک ا  آنهف بیفنگر 

 باا  م تبف یرایاد نوآوری بفلگرد

  شده در لایه اولاستخراج ی(ها)تم: نمونه كدها0جدول 

 لایه دوم )لایه اول(خلاصه متن روایت  های كليدی(متن روایت)نكته ردیف

0 

اعت افد داریم کاه اااااتافنادارد هم هزیاه را کم 
برد و ا  کاد و هم کیای  محصااو  را بفلف م م 

 صورت کب  اینکادب بهکفری ببوگیری م دوبفره
 اا ب طور

هاف و ایزایش کیایاا  کافهش هزیاااه
کفری محصاااو  و ببوگیری ا  دوبفره

 تواب ااتفنداردهف

 هفی پروژهاکفهش هزیاه 

 ببوگیری ا  دوبفره کفریب 

2 

نیروی  ابو ه ااااتفنداردهف در ااافختفر اااف مف 
بری  برای  ااین هفمفناد انسااافن  و تجهیزات و 

هف را رعفی   گاتن دارد و ماف ااااع  کردیم این
ویت  ااااف مف   اکایمب ماباف در بو ه اااافختفر

هواپیوفی  کشااوری تأییدیه اااف مف  طراب  را 
مهم اا ب تعهد موبب برایشف  افختفر  اددهم 
 بدشود که این تغییرات را اعوف  کایم 

اهویا  اااااتافنداردهف در اااافختفر 
نیروی انسفن  و تجهیزات و ااف مف ا 

ببب برای تاأییادیه ااااف مف  طراب ا 
 تعهدآور بود  ااتفنداردهف

  ااااف مفنده  به وابد طراب  و

 تولیدا

 تواعه تجهیزاتا 

  ایزایش مسااائولیاا  پااذیری و

 تعهدا

 ارت فی نیروی انسفن ب 

0 

ا  ااافد شرکت  ااتافده کردیمب ااافد و مدارم 
ایرا  اواب   هفی هبیکوپتری که در یا  شرک 
هفی  که به لحفظ و مف بت  در ب ش بداشاااتااد

 اخوردیمهاافی  م بسااا یرایاااد و ابرا بااه بن
شارایب کفری خودمف  را بف ااتفنداردهفی خودرو 

اگر شرایب کفری در بفهفی ا دادیم و تطبیق م 
یرایاااد در خودرو بااه لحاافظ محیب عوبکردی 

ا  آ   اتر ا  شااارایب مااف در باافلگرد بودبحران 
 کردیمبااتافده م 

اااااتافده ا  مساااتادات اااااتفندارد 
شاارکت  مشاافبه یف کوتر مشااافبه بف 
بافلگرد و تطبیق بف شااارایب کفری و 

 محیب عوبکردی

 داترا  به دانش چگونگ ا 

  یراهم کرد  بهترین تجاافرب و

 هفی دنیفاهفی شرک شیوه

 انت ف  یافوریا 

 یفدگیریا 

 یراهم کرد  اف گفری بف محیبب 

8 

مف  را خیب  بسته نگه نداشتیم مف مر  اایساتم
 که دااا  خودمف  را ببادیم و بداکار ااااتافده

ب مابف در یرایادهفی کردیمهاف م  ا  آ  موکن را

ااااتافده بداکاری ا  ااااتفنداردهفی 
شااارکت  در یرایادهفی اااافخ  و 
ااتفنداردهفی مواد که تجربه چادین 

 داترا  به دانش چگونگ ا 
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 لایه دوم )لایه اول(خلاصه متن روایت  های كليدی(متن روایت)نكته ردیف
ای هساا  و عودتف ااااافد ماتشاار شاادهااافخ  

را ااایسااتم کرد  و بهم ارتبفط هف  بفلفخره این
کفری اا  که بفید در خود مجووعه انجفم داد ا 
 بفید هوشوادانه بفشدبو بشودا 

هف و بهم ارتبفط داد  و اافله شرک 
 درم هوشوادانه آنهف 

  یراهم کرد  بهترین تجاافرب و

 هفی شرک  هفی دنیفاشیوه

 یفدگیریا 

  هوشوادانه ااتفنداردهفبدرم 

7 

یک  در  ؛هف نشویددر اه ن طه وارد عدم یطعی 
 اف ید داخل اینمابف شوف یک بفلگرد م  :متریف 

توااااعه بدهید یعا  یک  ب واهیادمتریاف  هم 
ب پادیاده بادیاد در متریف  ب واهید ایجفد کاید

در یرایااادهااف مابااف من یااک یرایاااد  دیگرمورد 
ری تااه گری ویژه ای را م  خواهم برای این 

ه کام م  گوید ا  مواد اثبفت محصااو  ااااتافد
ا  یرایادهفی اثبفت شاااده و ا  یطعفت و شااادها 

ابزای  که  ا  ااتافده کاید و اابزای اثبفت شده
 ااتافده کایدب یببف تواعه داده شدها

در طراب  یااک محصاااو  پیچیااده 
بافیسااات  در ااااه ن طاه وارد عدم 
یطعی  هف نشااد و بفیساات  ا  موادا 
یرایااد و ابزای اااااتفندارد و اثبفت 

 شده ااتافده کردب

 ایجفد پیش بیا  پذیریا 

 کفهش عدم یطعی ا 

 ایجفد اعتوفد و اطویاف  خفطرا 

 تضوین کیای  و ایوا ب 

1 

در هر پروژه بفید بف اااتفنداردهفی بفکم بر پروژه 
پروژه تاف یرایاد و یطعه و متریف  و ا  مادیریا  

بفید ببیاید برکا  کایادب هاف  محصاااو  و این
چیساا  و برااااف  این مباف  ااااتفنداردهفیش

ب این موارد شفخه ابفم  و مطفلبه دبرک  کای
 باا 

در هر پروژه بافید بف اااااتفنداردهفی 
باافکام بر پروژه کاافر کرد و ایاهااف 
شفخه ابفم  و مطفلبه در مدیری  

 تادبپروژه هس

  شااافخه هافی ن فط تصاااویم

 گیری در پروژها

  ایجافد اثبافت پاذیری ادعافهف و

 نتفیجا

 معیفر صحه گذاری و پذیرشا 

5 

مف رابع به  مهم اااا ب ایزایش کیای  محصااو 
یک تعریف بیش تر  ااااااتافندارد در محصاااو 

نداریمب اااتفندارد در محصو  تعریاش این اا  
یافببیا  هاف و محدودی  هفی  کاه بهره بردار ا 

 بمطبع بفشد یبل ا  بهره برداریمحصولشا 

ایزایش کیایاا  محصاااو  ا  طریق 
ااتفنداردهفا ااتفندارد محصو  یعا  
بهره بردار ا  یافببی  هف و محدودی  
هافی محصاااو  یبل ا  بهره برداری 

 مطبع بفشدب

  ایجافد اعتوافد و اطویاف  خفطر

 در کفربرا ا

   محصو اایزایش کیای 

  آگاافه  کاافربر ا  یاافببیاا  هااف و

 محدودی  هفی محصو ب

4 

 و ااااتفنداردهف ادبیفت مشااترم ایجفد م  کااد
این مبافی تعفمل پذیری اا ب من اگر در یرایاد 

یک و  یوربیاح برااااف  ااااتفندارد عول کام
شارک  دیگری هم به این ااااتفندارد آشاف بفشد 

 بحث و نیاف ی بهو م  توانیم باف هم برف بزنیم 
مذاکره نداریمب بفلف اگر او نداند مف بفید باشاایایم 
کب  توضااای  بدهیمب یف صاااریه بوی  در هزیاه 

اصااابف خود اااااتفنداردهف  اهافی انطبافق پذیری
 انطبفق پذیری را به مف دیکته م  کاادب

ایجفد ادبیفت مشترم و تعفمل پذیری 
بین شرک  هف و مذاکرها ایجفد صریه 

 انطبفق پذیریببوی  در هزیاه هفی 

   تساااهیل ارتبفطفت و هوفهاگ

 بین ذی ناعف ا

  کاافهاش هزیاااه چرخااه عور

 پروژها

  یراهم کرد  معیافرهفی صاااحه

 گذاری و پذیرش و انطبفقب

2 

که مف هم  مهم این بود امشا صه هفبرای تدوین 
 بداشتیم مشفبه و هم ااتفندارد تدوین هدفیک 

که نحوه نگفرش  وبود داشااا چاد اااااتفندارد 
ه به یطعمابف یرض کاید یک  ببود یا  مشا صه

 االزامفت طراب  ااام ت  ت  اااتر مش صه هفا
و یطعاافت نحوه اااافخاا  و ویژگ  هاافی مواد 

 آ مو ا  چه بیس  انت فب شود و  اااتفندارد آ 
هس  هم گاته  آ هفی  که برای صاحه گذاری 

هف را هم ا  ااتفنداردهفی  آ مو  آ بود که شده 
 مرتبب آورده بودب

هااف ا  روی تاادویاان مشاااا صااااه
اااتفنداردهفی نحوه نگفرشا ااتافده 
ا  ااتفنداردهفی بفلگردهفی مشفبه در 
دنیاافا تعیین الزاماافت طراب  و نحوه 

هفی مواد و یطعفت و ااافخ ا ویژگ 
هااف ا  روی گااذاری آننحوه صاااحااه
 ااتفنداردهف

 داترا  به دانش چگونگ ا 

 و  یراهم کرد  بهترین تجاافرب

 شیوه هفی شرک  هفی دنیفا

 انت ف  یافوریا 

  یفدگیریا 

 ااتفندارداف ی شرکت ا 

 الگوی طراب ا 

   معیفرهفی صحه گذاری محصو

 و ابزاب

01 

ف  این پاس مااف الازاماافت طاراب  را برااااا
  یبعدا ااتفنداردهفاااتفنداردهف مباف گذاشاتیمب 

معفد  بفر  25کرد  پرناده که یفر  گواه برای 

الزامفت طراب  براااف  ااتفنداردهف 
و ااااتفنداردهفی یفر و بفر  انجفم شاد
نفمه برای صدور گواه  25و ا  ا  

 الگوی طراب ا 

  یراهم کرد  مبااافی صاااادور

 گواه  نفمها
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 لایه دوم )لایه اول(خلاصه متن روایت  های كليدی(متن روایت)نكته ردیف
 یرب ش آ  هف هم  بشد 25یف بعدا اا  ا   25

کاه الزامفتش  دب  اااا  ای اف داشاااتاا هافی
براااف  هوین ااتفنداردهفی ای ام ا  پ  بود 

 که برای ار یفب  کیای  ایستم اا ب

بفلگرد انت فب شاادندب ااااتفنداردهفی 
تأیید صااابفبی  بفلگرد برای ار یفب  

 کیای  ایستمب

 بهبود طراب  و افخ  بفلگردا 

 ار یفب  کیای ب 

کفرکردهفی اااااتفنداردهف در در مربباه نهفی  کدگذاری نیزا 

انت ف  دهاده شاافمل کفرای ا اطبفعفتا مف مضااوو  اااف  01یفلب 

یاافوراناها مادیریا  پیچیادگ  و  هاافییاافوریا ایجافد یافببیا 

گیریا اف گفریا کیای /ایوا ا اف مفنده ا و یطعی ا اندا هعدم

 تعیین شدندب  7 شوفره کفهش تاوع برااف  بدو 

  دهنده(مضامين سازمانكدهای لایه سوم یا كاركردهای استانداردها در فرایند نوآوری بالگرد مورد مطالعه): 2جدول 

 )مضامين پایه(دوملایه  كدهای ردیف
كدهای لایه كاركرد استانداردها)

 دهنده(مضامين سازمانسوم یا 

 عورکفهش  مف  و هزیاه چرخه  0
 کفرای 

 هف و اتبففکفریکفهش دوبفره 2

 یراهم کرد  بهترین تجفرب مویق 0

 اطبفعفت
 یراهم کرد  خطوط راهاوفی طراب  8

 یراهم کرد  دانش چگونگ   7

 ناعف و هوفهاگ  بین ذی کرهتسهیل ارتبفطفتا مذا 1

 مهادا  معکو   5
 انت ف  یافوری

 یفدگیری 4

 هفی یافورانه تواعه  یرافخ  2
 هفی یافورانهایجفد یفببی 

 تواعه ااتفندارداف ی شرکت  01

 ریزی محصو  طرح 00

 مدیری  پیچیدگ  و عدم یطعی 

 کوک به مدیری  پروژه 02

 پذیریبیا ایجفد پیش 00

 اعتوفداف ی در کفربرا  08

 هفهف به وایعی نزدیک کرد  یضفوت 07

 ار شیفب گیری و اندا ه 01

 گیریاندا ه

 پذیری نتفیجم فیسه 05

 اثبفت پذیری ادعفهف و نتفیج طراب  04

 هفی مهادا تضوین صح  و دی  یضفوت 02

 گیری در چرخه عورهوفهاگ  نظفم اندا ه 21

 هفی آ مو  و اثبفتتواعه  یرافخ  20

 ده  آاف  در چرخه عور تحویل 22

 گیریتسهیل تصویم 20

 تسهیل طراب  مفژولفر 28

 اف گفری

 تعویض پذیری 27

 تسهیل یکتفرچگ   21

 هفپذیری بین ابزاا کفربر و  یرافخ تعفمل 25

 ت سیم کفر  24

 توانواداف ی و ت صص  اف ی  نجیره تأمین  22

 اف گفری محیط  01

 مدیری  اثرب ش کیای /ایوا  در  نجیره تأمین 00
 کیای /ایوا 

 هفهفی و عدم یطعی کفهش شکس  02
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 )مضامين پایه(دوملایه  كدهای ردیف
كدهای لایه كاركرد استانداردها)

 دهنده(مضامين سازمانسوم یا 

 تضوین کیای  و ایوا   00

 معیفرهفی پذیرش و تصدیق 08

 اعتوفداف ی در کفربرا  07

 اعتوفداف ی در تولیدکااده 01

 IPRکوک به مدیری   05

 (KPIهفی کبیدی عوبکردبشفخه 04

 تجفری اف ی محصو  02

 هفهف و یفببی ایجفد شفیستگ  81

 بهبود طراب  و افخ   80

 آگفه  کفربر ا  کیای  محصو  82

 ایجفد یک پبتارم ااتفندارد برای نوآوری هفی بعدی 80

 ایجفد یکاواخت ا پفیداری و تکرارپذیری 88

 هفی یفببی  اطویاف  و یفببی  نگهداری و تعویربهبود ااجه 87

 و تعویر ارریز یافوری بین صاع  اف نده و اف مف  نگهداری 81

 تصدیق طراب ا تولید و نگهداری و تعویر 85

 اف مفنده 

 افختفرده  به وابد طراب ا تولید و نگهداری و تعویر 84

 پذیریا پفا گوی  و شافیی مسئولی  82

 IPRکوک به مدیری   71

 ااتفندارداف ی و مستاداف ی شرکت  70

 لجستیک  ایجفد هوفهاگ  طراب  بف تولید و پشتیبفن  72

 هفهف و یفببی ایجفد شفیستگ  70

 ایتصفد م یف  78

 کفهش تاوع
 مدیری  پیچیدگ  77

 گزیاش ابزای مشفبه بف عوبکرد بهتر 71

 کفهش  مف  و هزیاه چرخه عور 75

 گيریبحث و نتيجه -6

ااتفنداردهفی هدف ا  پژوهش بفضارا شاافافی  کفرکردهفی 
مورداااتافده در یرایاد تواعه و نوآوری بفلگرد موردمطفلعه اا ب 
براین ااف  بف بررا  مبفن  نظری و پیشیاه موضوعا کفرکردهفی 

ماظور ردهف برای نوآوری شاااافاااافی  شااادب در ادامها بهاااااتفندا
شااافااافی  کفرکردهفی ااااتفنداردهفی موردااااتافده در یرایاد 

تر مبفن  نظری مطفلعها ضون مطفلعه دییقنوآوری محصو  مورد 
نظرا  و خبرگف  گریتها مصافببه بف صفببهفی صاورتو پژوهش

بو ه ااتفندارداف ی و یرایاد تواعه و اکتسفب بفلگرد و هوچاین 
مشافهده و بررا  ااافد و مدارم موبود انجفم شدب برای تحبیل 

مضوو   هفی کیا  گردآوری شاده بف ااتافده ا  روش تحبیلداده
ی بفصاال ا  مصاافببه هفا هفمین موبود در دادهبه تاساایر مضااف

 75 بپرداخته شاااد و مساااتادات هفی بفیگفن هف و دادهمشااافهده
نهفی   نتیجه یف خروب باااااتفنداردهف عاوا  آثفرمضاااوو  پفیه به

عاوا  دهاده بهمضوو  اف مف  01و  نفش  ا  کفرکرد ااتفنداردهف(

اطبفعفتا کفرای ا انت ف  یافوریا ایجفد  کفرکرد اااتفنداردهف شفمل
یطعیاا ا و عاادمریاا  پیچیاادگ  هاافی یااافورانااها ماادییاافببیاا 
گیریا ااف گفریا کیای /ایوا ا اف مفنده  و کفهش تاوع اندا ه

 شافافی  گردیدب 
 تحبیل و تاسایر کفرکرد ااتفنداردهف در یرایاد نوآوری بفلگرد

بشفمل 2شوفره  شکلشده در بف توبه به شبکه مضفمین شافافی 
 :اا دهاده( به شرح  یر مضوو  اف مف  01

: یعا  هر ااااتفندارد به مافبه یک اااادا بفوی كاركرد اطلاعات
کادب این دانش یا  مدو  بوده و بریفن  ا  اطبفعفت را مبفدله م 

کفرکرد در نتیجه انت ف  مافهیما دانش و اطبفعفت موبب تسااهیل 
 ناعف  در چرخه عور بفلگرد شده اا بارتبفطفت و مذاکره بین ذی

  بوی: یعا  هر اااتفندارد اف وکفری برای صریهكاركرد كارایی
هف کفریهف و کفهش ضفیعفت و دوبفرهدر مافبع ورودیا انرژیا هزیاه

 ب  آیدشوفر م اا ب در نتیجها این کفرکردا اف وکفری یراگیر به
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 رای  برای انت ف یعا  هر ااااتفندارد مج كاركرد انتقال فناوری:
که نتفیج در این پژوهش یافوری و دانش یا  ااااا ب ضاااون این

نشااف  داد که هر ااااتفندارد به مافبه اااف وکفری برای مهادااا  
 معکو  و یفدگیری نیز بوده اا ب 

یعا  هر ااتفندارد به مافبه  های فناورانه:كاركرد ایجاد قابليت
نرم یف ا   اا ب  ااف وکفری برای ایجفد  یراافخت  یا  ا  نوع

گیری دانش و ای اااافااافً موبب شااکلااااتفنداردهف ا  هر گونه
هافی ااااف مافن  و مدیریت ا مهافرت در نیروی انسااافن ا روتین

گیریا هفی آ مو  و اندا ههفی ییزیک  مفناد آ مفیشگفه یرافخ 
ویژه برای محصاااو  موردمطفلعه و هوچاینا ابزارهافی خاف  به

یافوری بوم  هساااتادا چیزی که در  عافمب  مهم برای توااااعه
 خوردب ه موردی این پژوهش نیز به چشم م مطفلع

 یعا  هر ااتفندارد قطعيت:چيدگی و عدمكاركرد مدیریت پي
ای که درو  خود داردا به بف توبه به الزامفت و تجفرب اثبفت شاده

هف و ریسک هفی نفش  ا  افبه ااف وکفری برای کفهش پیچیدگ م
ده ااااا ب اااااتافناداردهف بف مورد مطافلعاه بو توااااعاه بافلگرد

 و هوچاینا نزدیک هف و مسااافئلپاذیر کرد  یعافلیا بیا پیش
هف هفی مهادا  به وایعی  به کفهش عدم یطعی کرد  یضافوت

ریزی محصو  و کادب ضاون این که ابزار مهو  در طرحکوک م 
گیری در مدیری  پروژه شافخص  کبیدی در ن فط بحران  تصویم

 باا 

ای ا  اااااتفنداردهف به مافبه یعا  گوناه گيری:كااركرد انادازه
هفا تعیین هاف و تبرانسااااف وکافری برای تعیین م افدیرا کویا 

گیریا تعیین و کفلیبرااااایو  ابزارهفی هافی آ مو  و اندا هروش
کادب برداری و مفناد ایاهف عول م هافی نووناهگیریا روشانادا ه

ر پذیت و صاحه گذاری نتفیجا م فیسهروا موبب تساهیل اثبفاینا 
کرد  و تضوین صح  و دی  نتفیج تح یق و تواعه و در نتیجه 

 گیری برای نوآوری در بفلگرد موردنظر شده اندبتسهیل تصویم

ای ا  اااااتفنداردهف به مافبه یعا  گوناه كااركرد سااازگااری:
ابزاا یکتفرچگ  بین  80پذیریااااف وکفری برای تساااهیل تعویض

 پذیری بین توفم  عافصراف گفری بف محیب و کفربر و تعفملابزاا 
پذیری نتیجه کفرکرد ااااف گفری انادب تعافمالعوال کردهبافلگرد 

 ااتفنداردهف برای نوآوری اا ب 

ای ا  اااااتفنداردهف به مافبه : یعا  گونهكااركرد كيفيت/ایمنی
هفا مبافی صدور هف و عدم یطعی ااف وکفری برای کفهش شکس 

اف ی محصو  و ا معیفرهفی پذیرش و تصادیقا تجفریفمهنگواه 
ااااف ی برای رماعتوافدااااف یا تضاااوین کیای  و ایوا ا پبتا

هف و معیفرهفی ده نوآوری و در نتیجه بهبود ااااجههفی آیانساال
م تبف مافناد یکاواخت ا پفیداریا تکرارپذیریا یفببی  اطویاف ا 
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عه بفلگرد موردمطفل راییافببی  نگهداری و تعویرا یفببی  اعتوفد ب
 اندبعول کرده

مافبه ای ا  اااااتفنداردهف بهیعا  گوناه كااركرد سااازماندهی:
ده  به یک اف مف  عول ف وکفری برای ایجفد اافختفر و شکلاا

 وبفلگرد  ای که در یک اااف مف  طراح یف اااف ندهگونه؛ بهدم  کا
ر بایزو دهدا داری و تعویر بفلگرد را انجفم م اف مفن  که کفر نگه

هفا ایرادا تجهیزاتا ااافختفرا اااروااافمف  داد  به یرایادهفا داده
ف ههفا یرایادهف و ااایسااتما هوفهاگ  بین یعفلی نظفما و مدیری 

پذیریا پفا گوی  و شافیی  در ایجفد کرده و ماجر به مسئولی 
 ب  ا اآ  اف مف  شده

فبه ماای ا  اااااتفنداردهف به: یعا  گوناهكااركرد كااهش تنوع
دگ ا ایتصااافد م یف  و کفهش ااااف وکفری برای مدیری  پیچی

هف و  مف  نفش  ا  تاوع بفلف در چرخه عور بفلگرد عول کرده هزیاه
 ب اا 

تواند الگوی م  2 شوفره شده در شکلشابکه مضفمین ترایم
ماهوم  مکاو  در بین کفرکردهف و آثفر اااااتفنداردهفبمضاااوو  

ای ونهگبهو پفیه( را نیز آشکفر کادب دهاده یراگیرا مضفمین اف مف 
که کفرکرد ااتفندارد در یرایاد تواعه و نوآوری بفلگرد موردمطفلعه 

مولاه شااافمل  01عاوا  یاک مضاااوو  یراگیر و کب  دارای باه
 دهاده به شاارح یفدشااده بوده و هر مضااوو مضاافمین اااف مف 

شده( ا  دو یف چاد مضوو  دهادهبکفرکردهفی شاافاافی ااف مف 
 شده هر کفرکرد تشکیل شده اا ب   عاوا  آثفر شافافی پفیه به
هفی داد که گونههفی این پژوهش نشاااف  کب ا یافیتهطورباه

نااد در یرایاااد نوآوری باافلگرد توام تبف اااااتاافنااداردهاافی م 
هف و نتفیج موردمطفلعها کفرکردهفی متاوع  داشاااته بفشااادب یفیته

در مبفن  و پیشاایاه پژوهش بفضاار ا  یک اااو بف نتفیج موبود 
ا 7ا 8]اف گفری دارد پژوهش مفناد کفرکردهفی ایتصافدی پژوهش

پژوهش بفضاار بف ا  اااوی  دیگرا بف توبه به این که  [ب01و  5ا 1
تورکز بر چرخاه عور یاک محصاااو  و مطافلعاه کافرکرد و آثفر 

 کشف و شافافی  بهاااتفنداردهفی موبود و یدیو  انجفم شادها 
رابطه مت فبل ااااتفنداردهف و نوآوری کوک کرده تر و دییقتر بیش
مطفلعفت اااافیر تورکز تر گاته شااادا گونه که پیشب هوف ااااا 

تکاافمب  یااک یاافوری نو هور و باف محوریاا  همیافدشاااده روی 
 ااااا ب اااااتافنداردهفی بدید بف یک یافوری دربف   هور بوده

فی ههوچاینا نتفیج این پژوهش اکتشااافی  در عین این که یفیته
ا کفرکردهفی بدید [25و  27]کادصال ا  مطفلعفت را تأیید م بف

و م تبا  نیز برای اااااتافناداردهف در یرایاد نوآوری محصاااو  
و به ادبیفت و مبفن  موضاااوع ایزوده ااااا ب شاااافاااافی  کرده 

ی ب به برخ   [27]ا مربع 0 شااوفره که مطفبق بف بدو دربفل 



 
 انالله طباطبائیمنطقي و حبیبنوري، منوچهر سرا، سروش قاضيمریم روضه

 

 03 0011چهل و پنج، پاییز  شماره فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 [25]مربع ه کرده و ا  آثفر ااتفنداردهف در چرخه عور موتور اشفر
ده پیچینیز ی ب کفرکرد اف گفری و برخ  ا  آثفر آ  را در صافیع 

دهد که ایزو  بر هفی پژوهش بفضاار نشف  م بردا یفیتهبیف  م 
ا در مطفلعفت بفلفبمفناد ااااف گفری( کافرکردهافی اشااافره شاااده

تواناد ا  طریق کفرکردهفی اطبفعفت ا کفرای ا اااااتافناداردهاف م 
یافورانها مدیری  پیچیدگ  و  هفییاافوریا ایجافد یفببی انت اف  
گیریا کیای /ایوا ا ااااف مفنده  و کفهش یطعیا ا اندا هعادم

 تاوعا نوآوری محصو  را تح  تأثیر یرار دهادب 

شااود صااافیع هفی این پژوهشا پیشاااهفد م بف توبه به یفیته
فناد مایبفیع  که روی تواعه محصولفت پروژهویژه صام تبف و به

کاادا نسااب  به کفربرد ااااتفنداردهف و بفلگرد موردمطفلعه( کفر م 
ف بدی  بیشتری برخورد مادی ا  کفرکردهف و آثفر ماب  آنهف ببهره

هف و صااع  هوانوردی بف توبه به بسفای طور خف ا نوفیادب به
در  میاااه ایوا ا عوبکرد و ای کااه گیرانااهالزاماافت اااا اا 

بفیساات  در میاه کفربرد و آثفر ااااتفنداردهف اطویاف  داردا یفببی 
در مرابل م تبف چرخه عور/نوآوری محصولفت خود ا  آگفه  و 

طور اثرب شا نحوه کفی  برخوردار بفشاااد تف بتواند بهشااااافخ  
کفرکرد و اثرگذاری اااتفنداردهف را در طور چرخه عور محصولفت 

 خود مدیری  نوفیدب 
یفمدهفی راهبردی و ایفات  تواند پهفی این پژوهش م یفیته

گذارا  به هوراه داشااته گر و ااایفااا نیز برای نهفدهفی تاظیم

اااااتفنداردهف در این  بفشااادب آشاااکفر شاااد  ن ش و کفرکردهفی
برداری تر به اااااتافده و بهرهدهاده توبه بدیپژوهشا نشاااف 

شاااودا تر ا  آنهف در صاااافیع کشاااور ااااا ب پیشااااهفد م بیش
فی هبوفیت  برای کفربرد گسترده گونههفی تشاوی   و اایفاا 

عاوا  ماف ا ین شودب بهم تبف اااتفنداردهف در صاافیع کشور تدو
 هفی اطبفعفت پذیری به ااتفنداردهف ا  طریق ایجفد پفیگفهدااتر 

هفی کوچک و ویژه باگفهبههف برخب و رو آماد برای توافم  باگافه
ی آمو ش و نهفدهفی  ت صص  برا هوچاینا بیراهم شودمتوااب 

اری بردایس شود تف بهرهاردهف در کشور تفترویج اثرب ش اااتفند
ده  به مسیر درا  و عاوا  ابزاری برای شکلآنهف به مافااب ا 

هفی ااااتفندارد در اااف ی یافوریشااد  و بوم اثرب ش صاااعت 
 کشور صورت گیردب 

شاااود ن ش و م  هاافی آت ا پیشااااهاافدماظور پژوهشبااه
کفرکردهفی ااااتفنداردهف در بفیتفرهف و صااافیع م تبف بررااا  و 
مطفلعه و بف نتفیج این پژوهش م فیسااه شااودب هوچاینا پیشاااهفد 

شااود بر آثفر و کفرکردهفی ماا  ابتوفل  ااااتفنداردهف نیز در م 
کافر آثفر ماب  آنهف در اط  باگفه و صاع  تورکز شودب هر چادا 

ارش شااده ا  ااااتفنداردهف در ادبیفتا در م فیسااه بف آثفر ماا  گز
دهد امف مطفلعفت  وبود دارد که نشف  م  ؛آثفر ماب ا نفچیز اا 
تواناد آثفر ماا  ا  خود ویژه در اط  کبف  م که اااتفنداردهف به

[ب1و  7ا 8]دهادبرو  
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