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Abstract 

One of the methods of futurology is scenario writing. In this study, the main factors 

of the future formation of the standardization system have been identified and 

analyzed, and the scenarios for the standardization system have been extracted. To 

this end, based on library studies, a list of the most important factors and variables 

effective in determining the status of the system was first identified and then, based 

on expert opinions, the factors that were below the mean scores were eliminated. 

This way, the selected factors for the next stage of the research on and the designing 

of the cross-impact questionnaire were extracted. Then, using the questionnaire and 

applying the cross-impact analysis method using MicMac software, the opinions of 

the experts were analyzed and 9 factors were identified out of the 24 previously 

extracted factors as the final key (risk) factors. The results of this section were 

presented to experts in the form of another questionnaire to determine the 

uncertainties and significance of each variable. Finally, based on the results and 

calculations performed on the results of the uncertainty questionnaire, the future 

scenarios of the standardization system in the field of production technology were 

identified. According to the results, the two uncertainties of “production policies in 

order to develop a competitive ground in industries”, and “the possibility of 

producing modern equipment and machinery” were found to have the highest 

coefficients and therefore constitute the axes of the scenario of this study.  

Keywords 

Futurology, Standardization, Production, Scenario planning, technology. 

                                                                                                                                        
 Corresponding Author, Email: shojaei@aliabadiau.ac.ir 



 

 

  

 

 ةحوزنظام استانداردسازی ایران در  ةآیندسناریوپردازی 

 وری توليدافن

 3پرویز سعیدی ،2اهلل سمیعی روح، 2سامره شجاعی ،1رضا نوروزی

 رانیا آباد کتول، ی، علیآباد کتول، دانشگاه آزاد اسالم یواحد عل ،، گروه کارآفرینیدکترا. دانشجوی 1
 رانیا آباد کتول، ی، علیآباد کتول، دانشگاه آزاد اسالم یواحد عل ،گروه مدیریتاستادیار،  .2

 رانیا آباد کتول، ی، علیآباد کتول، دانشگاه آزاد اسالم یواحد عل ،دانشیار، گروه مدیریت .3

 (15/15/0931تاریخ پذیرش:  ـ 52/01/0931)تاریخ دریافت: 

 چکیده

نظـا  اسـناندارد    ةآینـد گیری  عوامل اساسی شکلد شدر این تحقیق تالش  است.یسی پژوهی سناریونو های آینده یکی از روش
. بدین منظور ابندا بر اسـا  مااعاـاو و   شودوتحلیل و سناریوهای پیش روی نظا  اسنانداردسازی اسنخراج  شناسایی و تجزیه

ند شناسایی شد و سـس   مؤثریت سیسنم ترین عوامل و منغیرهایی که در تایین وضا ای فهرسنی از مهم های کنابخانه پژوهش
باـدی   ةمرحلـ دست آورده بودند حذف و عوامل مننخب بـرای  ه بر اسا  نظر خبرگان عواملی که کمنر از میانگین نمراو را ب

منقابـل بـا    تـأثیر کـارگیری روش تحلیـل    هپرسشنامه و ب ةتهی. سس  با دشمنقابل اسنخراج  تأثیر ةپرسشنامتحقیق و طراحی 
عوامل کلیدی نهـایی   منزعةشده به  عامل شناسایی 52عامل از  3ننایج نظر خبرگان تحلیل شد و میک مک افزار  از نر اسنفاده 

هـای   ها و اهمیـت  دیگری در اخنیار خبرگان قرار گرفت تا عد  قاایت ةپرسشنامشد. ننایج این بخش در قاعب  تایین)ریسک( 
نظـا    ةآینـد عـد  قاایـت، سـناریوهای     ةپرسشـنام شده بر ننایج  محاسباو انجا بر اسا   ،نهایتدر هر منغیر را تایین کنند. 

های توعید در جهت ایجـاد بسـنر    سیاست»دو عد  قاایت  نشان دادوری توعید مشخص شد. ننایج افن ةحوزاسنانداردسازی در 
محورهـای   رو دارنـد و ازیـن   رابـاالترین ضـرایب    «آالو مـدرن توعیـد   تجهیـزاو و ماشـین   ةتهیامکان »و  «رقابنی در صنایع
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 مسئلهبیان 

 ایـ  ت،یفیک ن،یعـ» از است عبارت استاندارد ةشد فیتعر آکسفورد یسیانگل معاصر فرهنگ در

 باشند، آن مطابق ستیبا یم هیبق و رود یم کار به اساس ای ونهنم  ای  مأخذ عنوان به که یاسیمـق

 عـوو،،  بـه . «اسـت  یبرتـر  از یمشخص ای الزم زانیم ای ،رندیگ قرار یداور مورد آن به نسبت

کـه  آنبا  .(5991 امسونیلیو) است شد، فیتوص استاندارد کی با قیتطب  یاستانداردساز ندیفرا

گـذرد و بـا آنکـه     زمان ملی استاندارد در کشور مـا مـی  رسمی ساسیس أتاز چند دهه از   بیش

ضـوابطی   همـ  و تکنیک وارداتی یا غیر وارداتی باید با فرهنـگ آن و    نـوع صـنعت  هر ً عمو

  سـوی   از آنچـه  ،سـفانه أمت ،سازد هـمرا، باشد را پویا و شکوفا مـی  که از لحاظ فنی آن صنعت

ـ   شاید جدّ گونه کـه باید و آن  برخی تـولیدکنندگان  تی گـرفته نشد، اسـتاندارد و کنتـرک کیفی

و  نکـرد، رسد سـازمان اسـتاندارد نیـز در ایـن زمینـه موفـق عمـ          می رنظه است. از طرفی ب

کنندگان کاالها بـه جتـت خریـد     سازی الزم را برای مصرف بخشی و فرهنگ نتوانسته اطمینان

 و یاستانداردسـاز  یفعلـ  طیشـرا  نیـی تب جتـت  بـه کاالی دارای نشان استاندارد فـراه  آورد.  

ـ ا اسـتاندارد  یملـ  سـازمان   گذشـت  و حاک کردیرو حاص  که ،آن یفعل تیوضع  اسـت،  رانی

 توجـه  بـا  است گفتنی. شد  یتحل ،نمونه عنوان به ،گلستان استان در یاستانداردساز تیوضع

ـ  وعاتاط نیا و شد یگردآور اطوعات نیا گلستان استاندارد سازمان در محقق اشتغاک به ه ب

ـ  مجمـوع  یبرا حیتوض نیا با. نیست وجودم شد، چاپ ای مجلد گزارش صورت  999 از شیب

 :گلستان استان در( 5991 ،قیتحق شروع ساک یمبنا بر) یصنعت واحد

 افـت یدر بـه  موفـق  گلسـتان  اسـتان  یدیتول واحد 411 تعداد 5991 ساک انیپا تا (الف

ـ تول واحـد  19 تعـداد  ذکرشد، خیتار تا. دشدن یاجبار استاندارد عومت کاربرد  پروان  یدی

 مقـررات  مشـموک ( یقانون یمجوزها فاقد یساختمان مصالح ةدکنندیتول کارگا، ها د، از ریغ)

ـ ی ؛بودند نشد، استاندارد  پروان افتیدر به موفق هنوز استان در یاجبار استاندارد ـ  یعن  شیب

 .یاجبار استاندارد مقررات موضوع یواحدها درصد 51 از

ـ د از «الـف » بند موضوع نیهم به اگر (ب  اسـتاندارد  مشـموک  یهـا  ورد،آفـر  تعـداد  دی

ـ پا تا که است آن انگریب آمار ، یندازیب ینگاه استان یصنعت یواحدها یدهایتول یاجبار  انی
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 59 حـدود  یعنی ،د،روآفر 14 حداق  و شد، یاستانداردساز ةوردآفر 294 تعداد 5991 ساک

 نشـان  افـت یدر بـه  موفـق  هنـوز  ،یاجبـار  اسـتاندارد  قرراتم مشموک یها د،روآفر درصد

 .بودند نشد، استاندارد

 یاسـتانداردها  تیـ رعا است یابیارز موک ایدن  افتی توسعه یکشورها هم  در آنچه (ج

ـ  ـ یالملل نیب ،یا منطقه ،یمل ،یا کارخانه از اع  ـ یاجبار ریغ ـ اخت صـورت ه ب  از سـوی  یاری

 یقیتشـو  صورته ب یدیتول واحد 51 صرفاً 5991 ساک انیاپ تا که است یدیتول یواحدها

ـ  افتیدر به موفق ـ ی) شـدند  اسـتان  سـطح  در اسـتاندارد   پروان از  درصـد  2/5 حـدود  یعن

ـ پا تا معتبر ةصادرشد استاندارد  پروان 191 حدود مجموع از و( استان یصنعت یواحدها  انی

 یاجبـار  ریغ یکاالها مورد در نهپروا 94 صرفاً استان استاندارد سازماناز سوی  5991 ساک

 .استان سطح در معتبر استاندارد یها پروانه ک  درصد 1/2 فقط یعنی ؛است بود،

 اسـتان  یدیتول واحد 999 مجموع از ،شد ذکر «ج» و «الف» یبندها در که طور همان (د

ـ  واحـد  51 و یاجبـار  استاندارد مقررات مشموک واحد 411 گلستان  یقیتشـو  صـورت ه ب

 سـطح  در 5991 سـاک  انیپا تا کاالها یاستانداردساز به موفق( یدیتول واحد 422 مجموعاً)

ـ ی. شدند استان ـ  هنـوز  یعن  یاستانداردسـاز  اسـتان  یصـنعت  یواحـدها  درصـد  19 از شیب

 .ندا ،نشد

 بـه  اسـتان  اسـتاندارد  کـ   ادارات سـاله  هر آن یط که ،به نام طاها یطرح جینتا طبق (،

را  هـا  آن واقدام  بازار سطح از یاجبار استاندارد نشان یدارا یاکااله (دیخر) برداری نمونه

ـ  کنند، بررسی می ها شگا،یآزما در ـ اخ هـای  سـاک  در متوسـط  طـور ه ب  درصـد  19 حـدود  ری

 .اند داشته کام  انطباق استانداردها با( یاجبار نوع از ه  آن) استاندارد نشان یدارا یکاالها

ـ  از هدف   سـال  پنجـا،   سـابق  رغـ   بـه  ،شـود  اسـتدالک  هکـ  بـود  آن فـوق  اطوعـات   ارائ

ـ  ،گلستان استان یصنعت یواحدها مورد در ران،یا در یاستانداردساز ـ  عنـوان ه ب  از نمونـه  کی

 تـا   یشـد  آن بر رو، ازین. است موفق نبود، چندان استانداردها  توسع ،کشور سطحهای  استان

نتـایج   تـا  کنی  یبررس را رانیا یردسازاستاندا نظام ةندیآ بر مؤثر عوام  یقیتحق دادن انجام با

ـ نگـری   آیند، .دهد نشان را کشور یاستانداردساز تیوضع ةندیآ یوهایسنار بتواند اصـلی    پای
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  مطالعـ هایی دارد که  دوران جدید ویژگی این، رود. با وجود ریزی به شمار می هر گونه برنامه

 ای رشـته  پژوهی (. آیند،5999 )سروری سازد ناپذیر می مند آیند، را بیش از پیش اجتناب قاعد،

 رشـته  ایـن  .(5995 روسـتا ) پـردازد  مـی  آینـد،  مطالعـ   به روشمند شکلی به که مستق  است

 بـه  بتـوانی   تصاویر این اساس بر حاک زمان در تا دهد می قرار ما اختیار در آیند، از تصاویری

 عل  از ای شاخه پژوهی ند،آی .(5995 رستمی و مقدم بختیاری) بگیری  تصمی  کارآمدتر یشکل

 علـ  . دارد سـروکار  فردا مطلوب دنیای به بخشیدن شک  و آیند، کشف با که است فناوری و

 پیشـرفت   هـای  دانشـگا،  در و دارد  علمی متدولوژی و دقیق نظری و معرفتی مبانی چون است؛

 از ای عـه مجمو بـر  چون است؛ فناوری. شود می داد، آموزش تحصیلی رشت  یک عنوان به دنیا

 در همچنـین  و جامعـه  پیچیدة مسائ  وفص  ح  در تواند می و است استوار علمی های تکنیک

 و جتـانگیر ) گیـرد  مـی  قرار «نرم های فناوری» زمرة در پژوهی آیند،. آید کار به «آیند، ساختن»

 مـورد  در تفکر گسترش درصدد و است آیند، ناپیدای چترة از طرحی سناریو .(5921 منوری

 بـه  (.5921 پـورتر )باشـد   مـا  مسیر در تواند می که است آلترناتیوهایی طیف گستردن و د،آین

 یـا  خود آیندة دربارة توانی  می ها آن با که مندند نظام های روش از ای دسته سناریوها ،بیان دیگر

 در زمینـ   افـراد  درک به بخشیدن نظ  برای ابزاری و کنی  تجس  و تفکر مؤثر طور به سازمان

ـ ا بـر  .(4954 شوارتز)است  سازمان فعالیت محیط به مربوط متفاوت ندةآی  هـدف  اسـاس  نی

. تولیـد  فناوری ةحوز در استانداردسازی نظام سناریوی تدوین از است عبارت تحقیق این کلی

 :شود می دنباک ریز االتؤس پاسخ کلی، هدف نیا به دنیرس یبرا

 ند؟مؤثر تولید فناوری ةحوز در استانداردسازی نظام بر عواملی چه .5

 تولیـد  فناوری ةحوز در استانداردسازی نظام بر مؤثر عوام  از یک هر اهمیت میزان .4

 است؟ چقدر

 ند؟ا کدام تولید فناوری ةحوز در استانداردسازی نظام روی پیش سناریوهای ترین مت . 9

 تحقیق ةپیشینمباني نظری و 

ـ ا ردااسـتاند  یملـ  سـازمان  کـه  ییهـا  تیمورأم و فیوظا ،گرفته صورت یها یبررس طبق  رانی

 تفاوت ،رو شیپ و مطرح یکشورها در ژ،یو هب ،استاندارد یها سازمان فیوظا با است دار عتد،



  111     وری تولیدافن ةازی ایران در حوزنظام استانداردس ةسناریوپردازی آیند

 

ـ ن کشـور  داخـ   در امـا  .پرداخـت  موضوع نیا به دیبا یقیتطب ای مطالعه در و رددا یا عمد،  زی

ـ  قـدمت  وجـود  بـا  کرد، اذعان دیبا گسترد، یا کتابخانه مطالعات و جوو جست رغ  به  از شیب

ـ ا در یاستانداردساز  سال پنجا، ـ ا در یدانشـگاه  قـات یتحق ران،ی  و نگرفتـه  صـورت  نـه یزم نی

 :است شد، منتشر مقاالت از یتعداد در استاندارد  نیزم در مختصری مطالب

ارتباط بین استانداردسـازی و   «استانداردسازی و محصوالت»  مقال( در 5991حبیبی ) ـ

استانداردسـازی   گرفتـه اسـت  و نتیجه  کرد،در زمان بحران اقتصادی را معرفی  محصوالت

خـوبی   در صورتی کـه استانداردسـازی بـه    و تواند به کاهش بحران اقتصادی کمک کند می

 واهد گذاشت.خ تأثیراجرا نشود بر گسترش بحران اقتصادی 

لمللی: استانداردسازی ا استراتژی بازاریابی بین»  مقال( در 5999)ش همکارانکریمی و  ـ

استراتژی استانداردسـازی بـرای    اند اعوم کرد، ،پس از تحقیقات گسترد، ،«در مقاب  انطباق

 و کـه بـازار هـدف نیازهـا     اسـت و زمـانی   به کار رفتـه جویی در مقیاس  دستیابی به صرفه

 گیرد. مورد استفاد، قرار می داردهای مشابه  خواسته

بر  مؤثربندی عوام   شناسایی و رتبه» ر تحقیقی با عنواند (5991) شکیبافرنوروزی و  ـ

 و مـرتبط بـا معیـار استانداردسـازی    عوامـ    «استاندارد از نگا، کارشناسان استاندارد  توسع

 .اند معرفی کرد،استانداردسازی   توسعترین عوام   را اصلیترویج و اجرای استاندارد 

بـه منظـور دسـتیابی     «در تجارت جتـانی  نقش استانداردها»  مقال( در 5922) اطاعتگر ـ

پـذیرش   .5: کـرد، اسـت  پیشنتاد را  یکشورهای در حاک توسعه به بازارهای جتانی موارد

تـوش در جتـت    ،در مرحلـ  اوک  اسـتاندارد ملـی   منزلـ  المللی بـه   استانداردهای بین هم 

تفاد، از نتـایج  اسـ  و دوم،  در مرحلـ  ها سازی آن شد، و بومی بازنگری استانداردهای پذیرفته

 منزلـ  هـا بـه    ها به استانداردهای مـورد نیـاز و پیشـنتاد آن    شد، و تبدی  آن تحقیقات انجام

 2کنندگان  حمایت از مصرف  عضویت در کمیت .4 ؛در مرحله سوم المللی استانداردهای بین

ـ   سازی و تشویق دانشگا، فرهنگ .9 ؛استانداردالمللی  سازمان بین رای ها و مراکز پژوهشـی ب

 یند استانداردسازی.اشرکت در فر
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پـس از بررسـی    «استاندارد از نگا، آیند،»  مقال( در 5921)و همکارانش  نژاد کونتری ـ

المللـی،   عـوو، بـر سـازمان بـین     ،انـد  گرفتهنتیجه تغییرات فناوری بر استانداردهای فنی اثر 

  توسـع   انـدن از قافلـ  سسات ملی و بومی استاندارد نیز برای عقـب نم ؤچیدمان سازمانی م

 .شوداستاندارد و باقی ماندن در مسیر تبادک دانش از طریق استانداردها باید بازنگری 

 تحقیق روش
 یا کتابخانه مطالعات .اول گام

 یعـوامل  انتخـاب  و ییشناسا متقاب ، تأثیر روش بر یمبتن ،یساختار  یتحل در مرحله نیاول

ـ ا به. کنند یم نیمع را ست یس تیوضع ْ ست یس یاجزا منزل  به که است ـ ترت نی  بـود  الزم بی

 ییشناسـا  نـد مؤثر سـت  یس تیوضـع  نیـی تع در که ییرهایمتغ و عوام  نیتر مت  از یفترست

 .شوند

 اتتأثیر لیتحل .دوم گام

 ةنـد یآ بـر  گـذار تأثیر یدیـ کل عوامـ   انتخـاب  (الف: بود مرحله چند شام  قیتحق دوم گام

 (ج ؛یدیـ کل عوامـ   انیـ م یریپذتأثیر و یگذارتأثیر روابط ییشناسا( ب پژوهش؛ موضوع

 یسـاختار   یـ تحل( د ؛یدیـ کل عوام  متقاب  تأثیر خصوص در یحضور  پرسشنام  یتکم

 .شد،  یتکم یها پرسشنامه اساس بر متقاب  تأثیر

 روش .شـد  اسـتفاد،  کـرد،  ابـداع  گودت میش  که 5مک کیم افزار نرم از قیتحق نیا در

 .(5999 طاهری) است مفید بسیار کلیدی روندهای و متغیرها شناسایی در متقاب  اثر تحلی 

 ها تیقطع عدم لیتحل .سوم گام

 سـه  از تیـ قطع عـدم  یهـا  پرسشـنامه . ندا مختلف یسناریوها تفاوت مبنای ها قطعیت عدم

 یطراحـ  ةنحـو  پژوهش، موضوع خصوص در اوک بخش در. بود شد،  یتشک یاصل بخش

 بخـش  در. گرفـت  قرار خبرگان اریاخت در یاطوعات االتؤس به یده پاسخ ةنحو و ،االتؤس

 بخـش  در و .شـد  گرفتـه  دهنـدگان  پاسخ یشناخت تیجمع یها یژگیو بارةدر یاطوعات دوم

                                                                                                                                        
1. Mic Mac 
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در خصـوص هـر    و دش  یترس دوگانه ینمودار صورت به تیقطع عدم هر پرسشنامه آخر

عدم قطعیـت، موافقـت   در زمین  دهند،  میزان تخصص پاسخدربارة  پرسش سهعدم قطعیت 

گـذاری بـرای    و اهمیت عدم قطعیت در سیاسـت  ،عدم قطعیت  دهند، با حالت دوگان پاسخ

 .(5991 نژاد و ملکی )حسنپذیرفت مورد تحقیق انجام حوزة 

 یونگاریسنار .چهارم گام

 اریـ مع دو اسـاس  بـر  کـه  ،یدیکل یها تیقطع عدم ییشناسا و تیقطع عدم یها نامه پرسش

. شـد   یـ تحل، کننـد  یمـ  فراه  را وهایسنار نگاشت ی پا و ندیآ یم دست به تیاهم و شدت

ـ  هـر  تیـ قطع عـدم  و تیـ قطع زانیـ م نیـی تع و هـا  پرسشـنامه  یها داد،  یتحل یبرا  از کی

 نتـایج آن  از استفاد، و ها نامه پرسش تحلی  منظور به .شد استفاد، شاخص دو از موضوعات

 بتـر،  ها پاسخ بندی رتبه و سازی کمی به منظور ییها شاخص از بود الزم سناریوها نگارش در

 پـایلوت » طـرح  در هـا  ایـن شـاخص   .شد استفاد، شاخص سه از دلی  همین به .گرفته شود

 مرکـز ) اسـت  گرفتـه  قـرار  استفاد، مورد« 5191 ایران های ترین فناوری مناسب ،نگاری آیند،

 وجـوهی  ةهنـد د نشـان  هـا  از شـاخص  یـک  (. هـر 5921کشـور،   علمـی  سیاست تحقیقات

 :هستند ها پرسش از شناسانه روش

ـ ب شـاخص  نیا: اجماع شاخص (الف ـ آ کـه  کنـد  یمـ  انی  دهنـدگان  پاسـخ  اکثـر  نظـر  ای

 :شد استفاد، 5رابط   از شاخص نیا  محاسب جتت. ریخ ای ستسو ه 

(5) 

 
 نظـام  خصـوص  در تیـ قطع عـدم  هر تیاهم انگریب این شاخص: تیاهم شاخص (ب

ـ تول یفناور ةزحو در یاستانداردساز ـ ا  محاسـب  جتـت  .اسـت  دی  4رابطـ    از شـاخص  نی

 :شد استفاد،
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(4) 

 
ـ ا بـر . شوند یم ییشناسا «یبحران یها تیقطع عدم» فوق اریمع دو بیترک از  ،اسـاس  نی

ـ اهم و شـدت  که هستند ییها تیقطع عدم از دسته آن یبحران یها تیقطع عدم  ییبـاال  تی

 .ندیآ یم دست به تیقطع عدم  پرسشنام جینتا از یبحران یها تیقطع عدم. دارند

 حوز، یک خبرگان که استآن  ةدهند نشان شاخص این شاخص خبرگی یا تخصص:( ج

ایـن    محاسبجتت  .دارند تخصص شد، مطرح پرسش یا یک گزار، خصوص در میزان چه تا

 استفاد، شد: 9رابط  شاخص از 

(9) 

 
یران و سـازمان اسـتاندارد و مـد   کارکنـان  بـود از   آماری ایـن پـژوهش عبـارت     جامع

ـ  گیری نمونه روش ازگیری  جتت نمونه .کارشناسان واحدهای تولیدی اسـتفاد،   برفـی   گلول

 شد.

 تحقیقی ها یافته

 ای مطالعات کتابخانه

فترسـتی از   و مصـاحبه  ای هـای کتابخانـه   در این مرحله از تحقیق با مطالعـات و پـژوهش  

با رجـوع   و دشند شناسایی مؤثرعیین وضعیت سیست  ترین عوام  و متغیرهایی که در ت مت 

و مصـاحبه بـا    ها و اسناد مرتبط بـا موضـوع استانداردسـازی    کتاب و به بسیاری از مقاالت

اصـلی    دسـت  2گـذار بـر موضـوع تحقیـق در     تأثیرعامـ    14ای از  فترست اولیـه  خبرگان

 شد.شناسایی و استخراج 
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 ای شده از مطالعات کتابخانه د استخراجفهرست عوامل مرتبط با استاندار .1 جدول

 منبع مورد مطالعه استانداردآیندة بر  مؤثر ةشد عامل شناسایی دسته ردیف

5 

ی
ور
فنا

 

های  )دستگا، های تولید روزافزون فناوریتوسع  
 خط تولید(

)وب استاندارد ایران   توسعرهاوردی نوین در 
 (5994پرس،  سایت همدان

4 
 های فناوری جایه نرم ب های جایگزینی فناوری

 سخت
 (5991 )کرمی تیر، مفتوم فناوری

 نو به بازار یورود محصوالت حاص  از فناور 9
 ساله با تأکید بر دستیابی به فناوری49انداز  چش 

 (4992 زاد، )جماک پیشرفته

1 
گسترش به سبب تستی  انتقاک فناوری 

 های ارتباطی شبکه

  توسعارتباطات و فناوری اطوعات و   رابطبررسی 
)منیعی و همکاران  شناختی علمی با استفاد، از نقشه

5922) 

1 

گ
رهن

ف
 

 تغییرات نیازهای مشتریان
QFD  ابزاری برای انتقاک صدای مشتری به فرایند

 )منصوری و یاوری( محصوکتوسع  طراحی و 

 )استانداردهای( زندگی مردم تغییر سبک 2
 دشوار و سانآ استاندارد؛ فرهنگ کردن نتادینه

 گسترش راهکارهای و ،ها دشواری موانع، به نگاهی)
 (5925 همکاران و )بابایی (کشور در استاندارد

 (5922اطاعتگر ) یجتان تجارت در استانداردها نقش تمای  و توجه مشتریان به کیفیت کاالها 1

2 
)فارغ از  نوع نگا، جامعه به کاالهای خارجی
 تفاوت واقعی کیفیت(

ی عوام  مؤثر بر تمای  به خرید کاالهای ایرانی بررس
 نسبت به کاالهای خارجی با استفاد، از مدک الجیت

 (5992 )مطاعی و موالیی

9 
کنندگان با اصوک و مقررات  آشنایی مصرف

 استاندارد
 کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف

59 

ت
اس
سی
و 
ن 

وانی
ق

 
 ها

 (5991 )فاضلی مفتوم حمایت از کاالی ایرانی حمایت مالیاتی از تولیدکنندگان

55 
وضع و اجرای دیگر قوانین حمایت از تولید 

 گذاران توسط قانون
 ،شد  مصاحبه ها کسانی که با آن نفر از 9نظر 

54 
وجود قوانین برخورد با تولیدکنندگان کاالهای 

 کیفیت بی
 شد، ها مصاحبه  نی که با آنکسانفر از  1نظر 

59 
زمین  های دولت در  های کون و برنامه سیاست

 حمایت از تولید
 حمایت از تولید داخلی ةحوزشناسی قوانین  آسیب

 (5991)غمامی 

51 
های تولید در جتت ایجاد بستر رقابتی  سیاست

 در صنایع

تولید داخلی مؤثر در  ةکنند حمایتشناسایی عوام  
های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام  تتحقق سیاس

 (5992)حیدری و همکاران  معظ  رهبری

51 

زی
سا
رد
دا
تان
اس

 

ها به  گسترش تحقیقات علمی و تبدی  آن
 استانداردها

 )سیفی کاربرد استانداردها ،2 ةشمار  توسع نام  نظام
 مجدزاد،(و 

52 
تدوین و بازنگری استانداردهای مورد نیاز 

 صنعت
 (5922ریاحی ) کیفیت ایراناستاندارد و 

http://www.ion.ir/News/342557
http://www.ion.ir/News/342557
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 ای شده از مطالعات کتابخانه فهرست عوامل مرتبط با استاندارد استخراج .1 جدولادامۀ 

 منبع مورد مطالعه شدة مؤثر بر آیندة استاندارد عامل شناسایی دسته ردیف

51 

 

 المللی میزان پذیرش استانداردهای بین
 خدمات و کاالها استانداردسازی با ملی تولید ارتقای

 (5995اهلل  )فتح

 میزان اجباری بودن استانداردها 52
اجباری شدن استانداردهای تعیین معیار مصرف  تأثیر

انرژی در کاهش مصرف سوخت و انرژی در صنایع 
 (5995 زاد، و خوارزمی )زارع و کارخانجات

59 
میزان بازرسی و نظارت سازمان استاندارد بر 

 تولید و بازار
 ردی سازمان استانداردگزارش عملک

49 
فرایند استانداردسازی تولیدات برای هزین  

 تولیدکنندگان
 لزوم تحوک در سیست  استانداردسازی محصولی

 (5924 )هادوی

45 

ت
درا

صا
و 
ت 

ردا
وا

 

 المل  نیمقررات تجارت بالزامات 
)کمالی  استانداردها در سازمان جتانی تجارت

 (5929اردکانی و سیدی

44 
از  تیاعماک تعرفه بر واردات در جتت حما

 یداخل دیتول
 ها و راهبردها چالش ،مسئل  حمایت از تولید داخلی

 (5991)نوذری 

49 
درات محصوالت های دولتی جتت صا مشوق

 باکیفیت
صادرات از ایران به   توسعلید راهبردهای بازتو

 (5991 )حسنی و التیاری آسیای میانه

41 
وجود رقبای توانمند خارجی در بازارهای 

 صادراتی
)موسوی و  زار ایران در بازار جتانی زعفرانقدرت با

 (5994 همکاران

41 
توسط  محوری( )صادرات توجه به بازار جتانی

 تولیدکنندگان

بازارمحوری صادرات به عنوان راهبرد موفقیت 
المللی با رویکرد روابط  های بین سازمان
 (5992 )مرعشی و رحیمی سازمانی درون

42 

ضه
عر

و 
د 
ولی

ع ت
ناب
م

 

 ماهر و آموخته دانش انسانی نیروی وجود
 کار( نیروی)

تولید داخلی مؤثر در  ةکنند حمایتشناسایی عوام  
اومتی از منظر مقام های اقتصاد مق تحقق سیاست

 (5992)حیدری و همکاران  معظ  رهبری
 شد، ها مصاحبه  کسانی که با آننفر از  1نظر  تولید مرغوب اولی  مواد بودن دسترس در 41

 تولید مدرن آالت ماشین و تجتیزات تتی  امکان 42
)زارعی و  تبیین الگوی انتخاب تکنولوژی تولید

 (5922 باقری مقدم
 شد، ها مصاحبه  کسانی که با آننفر از  1نظر  کاال مناسب ونق  حم  های شبکه وجود 49

99 
 جتت ارتباطی های شبکه گیری بتر، و وجود

 داخلی کاالهای تبلیغات

تدوین مدک ترغیب شتروندان تترانی به خرید کاالی 
 (ساخت داخ  )مطالع  موردی: لوازم خانگی

 (5991 )احسان و همکاران

95 

ی
صاد

اقت
 

 داخلی راناخرید اقتصادی قدرت
بررسی عل  عرضه و مصرف کاالهای غیراستاندارد 

کارهای عملی و علمی جتت  را،  ارائ در استان ق  و
 (5992 زاد، زاد، و کوچک )قاس  متوقف نمودن آن

 نفر از تولیدکنندگان 9مصاحبه با  تولیدکنندگان برای انرژی های هزینه یزانم 94

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/163586/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa?q=%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84&score=80.09124&rownumber=12
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/163586/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa?q=%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84&score=80.09124&rownumber=12
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1386593/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%db%80-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7
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 منبع مورد مطالعه شدة مؤثر بر آیندة استاندارد عامل شناسایی دسته ردیف

99 

 

 دکنندگانتولی برای کار نیروی هزین  میزان
 ایران  توسعهای اکو در مسیر  ابزارها و ظرفیت

 (5929 االسومی )شتابی و شیخ

91 
 برای مرغوب اولی  مواد هزین  میزان

 تولیدکنندگان
)آقایی و  استاندارد در اقوم کنترک اجتماع  توسع

 (5991 همکاران

91 
 اندازی را، و ساخت) تولید های هزینه سایر

 واحد(
 نفر از تولیدکنندگان 4مصاحبه با 

 تولیدکنندگان( آوردة)سرمای   و مالی توان 92
های کوچک و متوسط  بنگا،  توسععوام  اثرگذار بر 

 (5991 )رضایی و صفا کشاورزی در استان زنجان

 تولیدکنندگان از ها بانک حمایت میزان 91
 ها و راهبردها چالش ،مسئل  حمایت از تولید داخلی

 (5991)نوذری 

92 
( وارداتی و داخ  تولید ی)کاالها عرض  میزان

 کشور داخ  در
)قاسمی  بتیکنند، در بازار رقا رسانی به مصرف آسیب

 (5995 و همکاران

99 

ایر
س

 

 مدیریتی و اقتصادی و تخصصی دانش
 تولیدکنندگان

 نفر از کارشناسان استاندارد 9مصاحبه با 

19 
 های شوک تحری ،) کشور اقتصادی شرایط

 ارز( نوسانات اقتصادی،

های اقتصادی بر عملکرد عوام   تحری  تأثیربررسی 
 داخلی در صنایع کوچک و متوسط استان لرستان

 (5999 )باقری و همکاران
 نفر از کارشناسان استاندارد 9مصاحبه با  کشور یسیاس شرایط 15
 شد، ها مصاحبه  کسانی که با آننفر از  4نظر  کشور ادارة مسئوالن برای کیفیت اولویت 14

 متقابل تأثیرتحلیل 

بر موضوع تحقیق  مؤثرم  اع 14در این مرحله ابتدا به منظور استفاد، از نظر خبرگان لیست 

نفـر از خبرگـان توزیـع و از آنـان      91بـین   ایـن لیسـت  ک تحقیق در گام او و شدشناسایی 

توانـد   گذاری و انتخاب هر یک از عواملی که میتأثیرنظر خود را در خصوص  ه شدخواست

تـا   5از بین امتیـازات   باشد، مؤثرفناوری تولید  ةحوزنظام استانداردسازی ایران در  ةآیندبر 

 .کننـد دانند معرفـی   ب  افزودن به لیست عوام  میرا قا دیگریو چنانچه عام   کنندبیان  ،1

 .آمد، است 4شناختی این خبرگان در جدوک  اطوعات جمعیت

بـر  سپس، جمع امتیازات هر عام  محاسبه شد و میانگین امتیاز هر عام  به دست آمـد.  

دست آورد، بودند حـذف  ه اساس نظر این خبرگان، عواملی که کمتر از میانگین نمرات را ب

د. شـ تأثیر متقاب  استخراج   بعدی تحقیق و طراحی پرسشنام  ام  منتخب برای مرحلو عو

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/913302/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86?q=%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA&score=37.129555&rownumber=54
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1078623/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9?q=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF&score=30.99556&rownumber=8
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1186148/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86?q=%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA&score=32.531178&rownumber=107
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1186148/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86?q=%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA&score=32.531178&rownumber=107
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1386593/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%db%80-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/922786/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa%db%8c?q=%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7&score=33.84431&rownumber=10
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1059265/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-13?q=%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF&score=25.220465&rownumber=18
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1059265/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-13?q=%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF&score=25.220465&rownumber=18
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هر عام  و امتیاز میانگین درج شد، اسـت. بـر اسـاس     ازآمد،  دست هاولویت ب 9در جدوک 

ـ 9629) عام  اولیه که امتیاز بـاالتر از میـانگین امتیـازات    41 ،این نتایج دسـت آورد،  ه ( را ب

 ند:شدعوام  حذف   بررسی تأثیر متقاب  انتخاب و بقی  دی پرسشنامبع  بودند برای مرحل

 شناسایی عوامل برگزیدهپرسشنامۀ شناختی  اطالعات جمعیت .2 جدول

 تحصیالت شاخص
سابقه در 

 استاندارد
 )سال( کاری در سازمان استانداردسابقة میزان 

 2-59 9-1 خیر بله لیسانس فوق لیسانس رد،
51-

55 

49-

52 

41-

45 

99-

42 

 4 4 55 1 9 5 1 49 44 54 تعداد

 1 1 92 51 95 9 51 21 21 91 درصد

 گذاری استاندارد سوابق مدیریتی و سیاست سوابق مطالعاتی استاندارد شاخص

 خیر بله خیر بله رد،

 59 51 45 59 تعداد

 12 11 24 92 درصد

 دهندگان از دید پاسخو اولویت عوامل  میانگین امتیاز .3جدول 

 عامل امتیاز میانگین عامل ةشمار لویتاو

 تمای  و توجه مشتریان به کیفیت کاالها 1649 1 5

 تدوین و بازنگری استانداردهای مورد نیاز صنعت 1651 52 4

 های خط تولید( )دستگا، های تولید روزافزون فناوری  توسع 1692 5 9

 )استانداردهای( زندگی مردم تغییر سبک 1699 2 1

 آالت مدرن تولید تجتیزات و ماشین  تتیامکان  1699 42 1

 کشور ةن ادارمسئوالاولویت کیفیت برای  1699 14 2

 کیفیت وجود قوانین برخورد با تولیدکنندگان کاالهای بی 9691 54 1

 المللی میزان پذیرش استانداردهای بین 9695 51 2

 تغییر نیازهای مشتریان 9622 1 9

 ی تولید در جتت ایجاد بستر رقابتی در صنایعها سیاست 9622 51 59

 های انرژی برای تولیدکنندگان میزان هزینه 9621 94 55

 مرغوب برای تولیدکنندگان  اولیمواد   هزینمیزان  9621 91 54

 نوسانات ارز( های اقتصادی، شوک )تحری ، شرایط اقتصادی کشور 9621 19 59

 رات محصوالت باکیفیتهای دولتی جتت صاد مشوق 9621 49 51

 دانش تخصصی و اقتصادی و مدیریتی تولیدکنندگان 9621 99 51



  121     وری تولیدافن ةازی ایران در حوزنظام استانداردس ةسناریوپردازی آیند

 

 دهندگان از دید پاسخو اولویت عوامل  میانگین امتیاز .3جدول ادامۀ 

 عامل امتیاز میانگین عامل ةشمار اولویت

 ورود محصوالت حاص  از فناوری نو به بازار 9612 9 52

 نظارت سازمان استاندارد بر تولید و بازار میزان بازرسی و 9612 59 51

 وجود رقبای توانمند خارجی در بازارهای صادراتی 9612 41 52

 )نیروی کار( آموخته و ماهر وجود نیروی انسانی دانش 9612 42 59

 ها به استانداردها گسترش تحقیقات علمی و تبدی  آن 9612 51 49

 یاسی با سایر کشورها()تعام  س شرایط سیاسی کشور 9612 15 45

 مرغوب تولید  اولیدر دسترس بودن مواد  9611 41 44

 المل   الزامات مقررات تجارت بین 9615 45 49

 نیروی کار برای تولیدکنندگان  هزینمیزان  9615 99 41

 کنندگان با اصوک و مقررات استاندارد آشنایی مصرف 9622 9 41

 اندازی واحد( )ساخت و را، های تولید سایر هزینه 9622 91 42

 های سخت های نرم به جای فناوری جایگزینی فناوری 9624 4 41

 )فارغ از تفاوت واقعی کیفیت( نوع نگا، جامعه به کاالهای خارجی 9624 2 42

 توسط تولیدکنندگان محوری( )صادرات توجه به بازار جتانی 9625 41 49

 حمایت از تولیدزمین  ای دولت در ه های کون و برنامه سیاست 9612 59 99

 های ارتباطی گسترش شبکهه سبب تستی  انتقاک فناوری ب 9619 1 95

 کاالها)ی تولید داخ  و وارداتی( در داخ  کشورعرض  میزان  9614 92 94

 میزان اجباری بودن استانداردها 961 52 99

 ( تولیدکنندگانآوردة)سرمای  توان مالی و  961 92 91

 های ارتباطی جتت تبلیغات کاالهای داخلی گیری شبکه وجود و بتر، 9611 99 91

 فرایند استانداردسازی تولیدات برای تولیدکنندگانهزین   9615 49 92

 ها از تولیدکنندگان میزان حمایت بانک 9692 91 91

 ران داخلیاقدرت اقتصادی خرید 9691 95 92

 مناسب کاالونق   های حم  وجود شبکه 9694 49 99

 گذاران وضع و اجرای دیگر قوانین حمایت از تولید توسط قانون 9651 55 19

 اعماک تعرفه بر واردات در جتت حمایت از تولید داخلی 9654 44 15

 حمایت مالیاتی از تولیدکنندگان 4691 59 14
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از  شـد،  متقاب  بـر اسـاس عوامـ  انتخـاب     تأثیر  پرسشنامبعدی تحقیق طراحی   مرحل

عامـ  کلیـدی    41متقابـ    تأثیراوک این گام بود. به منظور بررسی   مرحلخبرگان در  سوی

سؤاک  41در این پرسشنامه طی  د.شبه طراحی پرسشنامه  اقدامقبلی این گام   مرحلمنتخب 

گانـه را بـر    49گذاری هر یک از عوام  تأثیرشدت سؤاک از خبرگان درخواست شد در هر 

 :کنندصورت عدد با توصیف زیر بیان ه ب 9تا  9بازة ( در 41تا  5)ردیف  عام  اصلی

 زیاد تأثیر=  9متوسط     تأثیر=  4    ضعیف تأثیر=  5    تأثیر= بدون  9 

تحلیـ    ةشد آوری های جمع . پرسشنامهدشآوری  شد، جمع تکمی   پرسشنام 52نتایت در 

د. این توضیح ضروری است کـه بـرای   بازنویسی شدن تأثیرهای  متقاب  در قالب ماتریس تأثیر

هــای  پرسشــنامه همــ دســت آوردن هــر یــک از اعــداد ایــن مــاتریس میــانگین اعــداد  ه بــ

ـ  پاسـخ هم   ةشد گذاری اعومتأثیر)از طریق جمع  شد، آوری جمع گان تقسـی  بـر تعـداد    ددهن

اصـ   عدد نتـایی ح  ه منزل )رند( شد و یک عدد ب گرداین میانگین محاسبه و سپس  ها( پاسخ

مـاتریس کـ     ،قـرار داد، شـد. سـپس    مک میـک  افزار ها در ماتریس ورودی نرم از پرسشنامه

  درجـ . بـر اسـاس نتـایج،    اسـت  41×41ها مورد ارزیابی قرار گرفـت. ابعـاد مـاتریس     رابطه

شـد، در بـیش از    عوام  انتخابکه است از آن که حاکی  بوددرصد  29/91پرشدگی ماتریس 

 9رابطـه   41قاب  ارزیـابی    رابط 112. از مجموع اند گذاشته تأثیریگر د درصد موارد بر یک 91

درصـد   1این تعـداد بـیش از    .اند نپذیرفته تأثیریا از ه   گذاشتهن تأثیریعنی عوام  بر ه   .بود

هـای   ک  حج  ماتریس را به خود اختصاص داد. از طرف دیگر ماتریس بر اسـاس شـاخص  

درصد برخوردار بود کـه ایـن    599شدگی  مطلوبیت و بتینه ای از بار چرخش داد، 4آماری با 

 .(1)جدوک  دهد های آن را نشان می موضوع نیز روایی باالی پرسشنامه و پاسخ

 آمد، است. 1شدت تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مستقی  این عوام  در جدوک 

 ها آن ةهای ماتریس و آمار داده ۀاولیتحلیل  .4 جدول

ابعاد 

 ماتریس

تعداد 

 کرارت

بدون 

 تأثیر
 جمع توانمندساز کننده تقویت گذارتأثیر

ـ  پرشدگی ةدرج

 درصد

41×41 4 41 21 199 12 112 29/91 
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 گذاری مستقیمتأثیرپذیری و تأثیرشدت  .5 جدول

گذارتأثیرمتغیرها و عوامل  ردیف  
شده  اختصار استفاده

 در نمودارها

شدت 

 گذاریتأثیر

شدت 

 پذیریتأثیر

 14 12 مشتریان مشتریان به کیفیت کاالهاتمای  و توجه  5

 12 11 تدوین تدوین و بازنگری استانداردهای مورد نیاز صنعت 4

 19 15 فناوری های خط تولید( )دستگا، های تولید روزافزون فناوری  توسع 9

 11 19 زندگی سبک )استانداردهای( زندگی مردم تغییر سبک 1

 19 19 آالت ماشین مدرن تولید آالت تجتیزات و ماشین  تتیامکان  1

 19 12 مسئوالن کشور ةن ادارمسئوالاولویت کیفیت برای  2

 12 15 قوانین کیفیت وجود قوانین برخورد با تولیدکنندگان کاالهای بی 1

 11 15 پذیرش المللی میزان پذیرش استانداردهای بین 2

 12 14 نیاز تغییر تغییر نیاز مشتریان 9

 11 14 رقابتی بستر ولید در جتت ایجاد بستر رقابتی در صنایعهای ت سیاست 59

 11 11 انرژی هزین  های انرژی برای تولیدکنندگان میزان هزینه 55

 14 12 مواد هزین  مرغوب برای تولیدکنندگان  اولیمواد   هزینمیزان  54

59 
نوسانات  های اقتصادی، شوک )تحری ، شرایط اقتصادی کشور

 ارز(
 19 15 یاقتصاد ش

 11 14 ها مشوق های دولتی جتت صادرات محصوالت باکیفیت مشوق 51

 12 11 مدیران دانش دانش تخصصی و اقتصادی و مدیریتی تولیدکنندگان 51

 19 19 نو محصوالت ورود محصوالت حاص  از فناوری نو به بازار 52

 19 12 زرسیبا میزان بازرسی و نظارت سازمان استاندارد بر تولید و بازار 51

 12 12 خارجی رقبای وجود رقبای توانمند خارجی در بازارهای صادراتی 52

 14 11 کار نیروی )نیروی کار( آموخته و ماهر وجود نیروی انسانی دانش 59

 11 12 تحقیقات ها به استانداردها گسترش تحقیقات علمی و تبدی  آن 49

 11 99 سیاسی ش شورها()تعام  سیاسی با سایر ک شرایط سیاسی کشور 45

 14 19 اولیه مواد مرغوب تولید  اولیدر دسترس بودن مواد  44

 11 15 تجارت الزامات المل  الزامات مقررات تجارت بین 49

 92 19 انسانی هزین  نیروی کار برای تولیدکنندگان  هزینمیزان  41

 5992 5992  جمع ک  

 

و  قی تپذیری در سیست  بـه صـورت مسـ   أثیرتگذاری و تأثیر، نمودار 1بر اساس جدوک 

 .قاب  مشاهد، است 1و  9و  4 های در شک غیر مستقی  
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 قیم بین عوامل و روابط بین عواملتمس تأثیرنمودار  .1 شکل

 
 قیم بین عوامل و روابط بین عواملتغیر مس تأثیرنمودار  .2شکل 

 
 بین عواملقیم بین عوامل و روابط تمس تأثیر 1نمایش هندسی .3 کلش

                                                                                                                                        
1. Graph 
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 1شـد، در هـر یـک از     جایگا، هر یک از عوام  کلیدی شناسـایی  ،بر اساس نتایج فوق

 قاب  مشاهد، است. 2جدوک در قب   ةشد گرو، بیان

 پذیریتأثیر و گذاریتأثیر ۀنقشجایگاه هر یک از عوامل در  .6 جدول

 متغیرها بندی طبقه ردیف

5 
 گذارتأثیرعوام  

 )ورودی(

  از فناوری نو به بازار، میزان بازرسی و نظارت سـازمان اسـتاندارد بـر    ورود محصوالت حاص

ـ ها به استانداردها، میـزان   تولید و بازار، گسترش تحقیقات علمی و تبدی  آن ـ مـواد    هزین   اولی

 مرغوب برای تولیدکنندگان

4 
 عوام  ریسک

 )دووجتی(

المللـی،   ردهای بـین های دولتی جتت صـادرات محصـوالت باکیفیـت، پـذیرش اسـتاندا      مشوق

هـای تولیـد    روزافزون فناوری  توسعهای تولید در جتت ایجاد بستر رقابتی در صنایع،  سیاست

آالت مـدرن تولیـد، اولویـت کیفیـت      تجتیزات و ماشین  تتیهای خط تولید(، امکان  )و دستگا،

د رقبـای  کشور، تدوین و بازنگری استانداردهای مورد نیـاز صـنعت، وجـو    ةن ادارمسئوالبرای 

 توانمند خارجی در بازارهای صادراتی، تمای  و توجه مشتریان به کیفیت کاالها

9 

 پذیرتأثیرعوام  

)خروجی یا 

 وابسته(

)استانداردهای( زندگی مردم، وجـود قـوانین برخـورد بـا تولیدکننـدگان کاالهـای        تغییر سبک

 هـای اقتصـادی،   شـوک   ،)تحـری  کیفیت، تغییرات نیازهای مشتریان، شرایط اقتصادی کشـور  بی

 نوسانات ارز(، دانش تخصصی و اقتصادی و مـدیریتی تولیدکننـدگان، شـرایط سیاسـی کشـور     

 المل  )تعام  سیاسی با سایر کشورها(، الزامات مقررات تجارت بین

1 
 تأثیر ک  عوام 

 (مستق )
 دگاننیروی کار برای تولیدکنن  هزینمرغوب تولید، میزان   اولیدر دسترس بودن مواد 

 عوام  تنظیمی 1
)نیروی  آموخته و ماهر های انرژی برای تولیدکنندگان، وجود نیروی انسانی دانش میزان هزینه

 کار(

 

پذیری بـاالیی دارنـد.   تأثیرگذاری و تأثیرزمان  طور ه ه متغیرهای دووجتی یا ریسک ب

هـا باعـ     ر آنزیرا هر عم  و تغییـری د  .وضعیت این متغیرها با عدم پایداری همرا، است

شود و همچنین هر تغییری در سیست  باع  تغییر در این متغیرهـا   تغییر در سایر متغیرها می

کننـد. از آنجـا کـه     شود. این متغیرها عوام  کلیدی سیست  را تبیین می ها می و اثرگذاری آن

ایـن  این متغیرها دارای اهمیت زیاد و عدم قطعیت باال هستند سناریوهای توسعه بر اسـاس  

 .(5991 فنی و کاظمی) شوند دسته از متغیرها تدوین می

شـد، بـه عنـوان عوامـ  کلیـدی       عام  شناسایی 41عام  را از بین  9 میک مک افزار نرم
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نشـان داد،   2که تحت عنـوان عوامـ  ریسـک در ردیـف دوم جـدوک      د کرنتایی شناسایی 

دیگـری در اختیـار     پرسشـنام نتایج ایـن بخـش در قالـب    بر اساس روش تحقیق اند.  شد،

 های مربوط به هر متغیر را تعیین کنند. ها و اهمیت خبرگان قرار گرفت تا عدم قطعیت

 اه تحلیل عدم قطعیت ةپرسشنامشناسایي و طراحي گام 

متقاب  فترسـتی از عـدم    تأثیرآمد، از بخش تحلی   دست در این بخش با استفاد، از نتایج به

های اصلی انتخاب به عنوان بحرانی باشند مشـخص شـدند.    توانند گزینه هایی که می قطعیت

هـای عـدم قطعیـت     کـه دوگانـه   اند هر عام  کلیدی  دوگانهای  حالت ةدهند نشان 1جدوک 

 گرفته شدند. مربوط به هر عام  کلیدی در نظر

 متقابل تأثیرشده عوامل ریسک بر حسب تحلیل  های شناسایی عدم قطعیت .7 جدول

 2حالت  1حالت  عوامل کلیدی ریسک

های دولتی جتت صادرات  مشوق. 5

 محصوالت باکیفیت
 مشوق دولتی صادرات  ارائعدم  مشوق دولتی صادرات  ارائ

 المللی پذیرش استانداردهای بین المللی پذیرش استانداردهای بین .4
عدم پذیرش استانداردهای 

 المللی بین

های تولید در جتت ایجاد  سیاست .9

 ر صنایعبستر رقابتی د
 عدم اتخاذ ایجاد بستر رقابتی صنایع اتخاذ سیاست ایجاد بستر رقابتی صنایع

های تولید )و  روزافزون فناوری  توسع. 1

 های خط تولید( دستگا،
 فناوری تولید  توسععدم  روزافزون فناوری تولید  توسع

آالت  تجتیزات و ماشین  تتیامکان . 1

 مدرن تولید
 مدرن تولیدآالت  تجتیز به ماشین

آالت مدرن  عدم تجتیز به ماشین

 تولید

 ةن ادارمسئوالاولویت کیفیت برای . 2

 کشور
 نمسئوالاولویت داشتن کیفیت برای 

عدم اولویت داشتن کیفیت برای 

 نمسئوال

تدوین و بازنگری استانداردهای مورد . 1

 نیاز صنعت
 تدوین و بازنگری استانداردهای صنعت

 عدم تدوین و بازنگری

 استانداردهای صنعت

وجود رقبای توانمند خارجی در . 2

 بازارهای صادراتی

با رقبای توانمند خارجی در  همواجت

 بازارهای صادراتی
 عدم رقابت در بازارهای صادراتی

تمای  و توجه مشتریان به کیفیت . 9

 کاالها
 توجه مشتریان داخلی به کیفیت کاالها

عدم توجه مشتریان داخلی به 

 کاالهاکیفیت 
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 سناریونگاری

ها به منظور تدوین سناریوها انتخاب شوند کـه   ترین عدم قطعیت در این گام الزم است مت 

 بـه  دهنـدگان  پاسخ حداکثرگیری مبتنی بر نظر خبرگان خواهد بود.  فرایند انتخاب و تصمی 

عـات  کـه اطو  بود زن( 1مرد و  59)شام   نفر 42 قیتحق از مرحله نیا  پرسشنام االتؤس

 آمد، است: 2این خبرگان در جدوک 

 عدم قطعیتپرسشنامۀ اطالعات خبرگان  .8 جدول

 شغل تحصیالت شاخص

 دکترا لیسانس فوق لیسانس رد،
مدیر کنترک 

 کیفیت

آزمایشگا، 

 همکار
 علمی هیئت

کارشناس 

 استاندارد

 44 5 5 4 4 52 2 تعداد

 21 1 1 2 2 25 95 درصد

 سن)سال( شاخص

 و باال 12 15-11 12-19 15-11 92-19 95-91 41-99 رد،

 5 9 2 1 2 1 5 تعداد

 1 54 49 59 49 51 1 درصد

 

 9هـا بـر مبنـای     ایـن پرسشـنامه   جنتـای حلیـ   تطور که در روش تحقیق بیان شـد   همان

 شاخص صورت پذیرفت:

  همــ(: مقــدار ایــن شــاخص بــرای 4)شــاخص اجمــاع 5شــدت عــدم قطعیــت (الــف

دلیـ  آنکـه در   ه ب ،. همچنیناست+ 4تا  -4از  ةگستریت روی یک های عدم قطع پرسشنامه

 4سازی صورت گیرد اختوف قدر مطلق عدد شاخص اجمـاع از   نتایی باید همگن  محاسب

 د:شمحاسبه  9جدوک  سوماجماع در ستون  متحت عنوان شاخص عد

 = شاخص عدم اجماع -4قدر مطلق شاخص اجماع 

                                                                                                                                        
1. The intensity of uncertainty 

2. Consensus indicator 
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 میــزان اهمیتــی ةدهنــد یــن شــاخص نشــانا )شــاخص اهمیــت(: میــزان اهمیــت (ب

ند. هـر  ا گذاری( است که خبرگان برای یک عدم قطعیت در موضوع مورد مطالعه قائ تأثیر)

 .کندها را انتخاب  توانست یکی از گزینه یک از خبرگان می

اک ؤسـ  بـارة دهنـدگان در  شاخص میزان اعـوم خبرگـی پاسـخ    این شاخص خبرگی: (ج

 پرسشنامه است.

به صـورت خوصـه ذکـر     9های عدم قطعیت در جدوک  آمد، از پرسشنامه ستد نتایج به

اهمیـت و خبرگـی در سـتون     شـاخص عـدم قطعیـت و    9ضرب  9 . در جدوکاستشد، 

  نتیجاند  شد، (رند) گرد ها دلی  آنکه اعداد در این جدوکه )ب مستقلی نشان داد، شد، است

 رسد(: نظر میه ضرب کمی متفاوت ب

 همیت و شدت عدم قطعیت و خبرگیترکیب ا .9 جدول

 عدم قطعیت ردیف
شاخص 

 عدم اجماع

شاخص 

 اهمیت

شاخص 

 خبرگی

 3ضرب 

 شاخص

5 
های دولتی جتت صادرات محصوالت  مشوق

 باکیفیت
5641 2964 1962 1195 

 1515 2561 2269 5649 المللی پذیرش استانداردهای بین 4

9 
 های تولید در جتت ایجاد بستر رقابتی در سیاست

 صنایع
5692 2162 1162 1152 

1 
های  دستگا، های تولید )و روزافزون فناوری  توسع

 تولید( خط
5619 1564 1962 2929 

 2124 1169 2469 5692 آالت مدرن تولید تجتیزات و ماشین  تتیامکان  1

 1241 2461 1169 5649 کشور ةن ادارمسئوالاولویت کیفیت برای  2

 1452 2569 1469 9692 داردهای مورد نیاز صنعتتدوین و بازنگری استان 1

2 
وجود رقبای توانمند خارجی در بازارهای 

 صادراتی
9614 1961 1269 4921 

 4259 2269 1269 9614 تمای  و توجه مشتریان به کیفیت کاالها 9
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 نتیجهبحث و 

هـای تولیـد در جتـت     سیاست»شود دو عدم قطعیت  مشخص می 9بر اساس نتایج جدوک 

بـاالترین   «آالت مدرن تولیـد  تجتیزات و ماشین  تتیامکان »و  «جاد بستر رقابتی در صنایعای

 دهند. محورهای سناریوهای این مطالعه را تشکی  می رو، را دارند. ازینضرایب 
 

 
 وری تولیدفناحوزة سناریوهای نظام استانداردسازی ایران در  ةآمد دست هچارچوب ب .4 کلش

نظـام استانداردسـازی    ةشود آیند شد، مشخص می بر اساس چارچوب سناریوهای تعیین

دو عدم قطعیت قرار دارد. از یـک طـرف    تأثیرشدت تحت  فناوری تولید به ةحوزایران در 

نظـام استانداردسـازی    ةآینـد توانـد بـر    آالت مدرن تولید می تجتیزات و ماشینمین أتامکان 

ناوری تولید اثر بگذارد و از طـرف دیگـر ایجـاد بسـتر رقـابتی در صـنایع       ف ةحوزایران در 

با در نظـر گـرفتن    تواند بر این نظام استانداردسازی اثرگذار باشد. دولت می از سویویژ،  هب

فنـاوری   ةحـوز ، سناریوهای پیش روی نظـام استانداردسـازی ایـران در    1محورهای شک  

 تولید به صورت زیر خواهد بود:

آالت مدرن تولید و ایجاد بستر رقابتی در صنایع  تجتیزات و ماشینمین أت .وی اوکسناری

 توسط دولت

سناریوی 

 اول

سناریوی 

 چهارم

سناریوی 

 دوم

سناریوی 

 سوم

 امکان نشدن فراهم

 و تجهیزات تهیة

 تولید مدرن آالت ماشین

فراهم شدن امکان تهیة 

آالت  تجهیزات و ماشین

 مدرن تولید

ایجاد بستر رقابتی در 

 صنایع توسط دولت

 رقابتی بستر عدم ایجاد

 دولت توسط صنایع در
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آالت مدرن تولید و عدم ایجاد بستر رقـابتی در   تجتیزات و ماشینمین أت .سناریوی دوم

 صنایع توسط دولت

آالت مـدرن تولیـد و ایجـاد بسـتر      تجتیزات و ماشینمین أتعدم امکان  .سناریوی سوم

 بتی در صنایع توسط دولترقا

آالت مدرن تولیـد و عـدم ایجـاد     تجتیزات و ماشینمین أتعدم امکان  .سناریوی چتارم

 بستر رقابتی در صنایع توسط دولت

ــ  و شــرایط نظــام     ــناریوها تحلی ــن س ــک از ای ــر ی حــاک ضــروری اســت فضــای ه

یـک از   سـازی هـر   نیسناریو بررسی شود. غ 1استانداردسازی در صورت وقوع هر یک از 

 :استشرح یادشد، بدین سناریوهای 

از آالت مدرن تولید و ایجاد بستر رقابتي در صنایع  تجهیزات و ماشین. تأمین سناریوی اول

 دولتسوی 

حـوزة  نظام استانداردسـازی ایـران در   آیندة ترین سناریوی ممکن در  این سناریو خوشبینانه

آالن مـدرن   تجتیزات و ماشینتأمین و گیری این سناری محور اوک شک  .استتولید  فناوری

مدرن ارتباط مستقی  بـا پیشـرفت اسـتانداردهای تولیـد      تآال ماشینتأمین . این استتولید 

تواند منجر به تولید محصـوالت   روز بودن تجتیزات تولید می طرف به محصوک دارد. از یک

ه این صنایع پیشرفته یافت از طرف دیگر در کشورهای توسعهو  تر شود رقابت باکیفیت و قاب 

استانداردها از پیشـرفت علـوم    ،. در واقعشود گیری استانداردها می ساز شک  است که زمینه

ماننـد   ،به عکس آنچه در کشـورهای در حـاک توسـعه   شوند؛  در تولید و صنعت حاص  می

 .دهد رخ می ،ایران

ـ از سـوی  محور دوم این سناریو نیز ایجاد بستر رقابتی برای صنایع  . البتـه  اسـت ت دول

ولـی آنچـه    .گنجد چگونگی ایجاد این بستر رقابتی بح  دیگری است که در این مقاله نمی

در صورت فراه  آمدن شرایط رقابت عادالنه در سطح بازار داخ   این است که مسل  است

و امکان حضور تولیدکنندگان داخلی در بازار مصرف سایر کشورها تحـت شـرایط رقـابتی    

بتبود خواهند یافت. هیچ عام  محرکه و مشـوقی ماننـد تقاضـای     تولید قطعاًاستانداردهای 
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تواند تولیدکنندگان را به توش برای ارتقای کیفیت محصـوالت سـوق    کنندگان نمی مصرف

دهد. اگر تولیدکنندگان احساس کنند در صورت ارتقای کیفیت محصوالت بدون هیچ مـانع  

توش خود را در این  شوند اخ  و خارج کشور میدیگری قادر به حضور در بازار رقابتی د

نیز تحت همین شـرایط اسـت کـه    یافته  در کشورهای توسعه . اصوالًکنند میجتت معطوف 

 کنند. تولیدات فاقد کیفیت فرصتی برای حضور در بازار پیدا نمی

توان انتظار داشت در حالـت وقـوع ایـن سـناریو      شد، می داد، از جمع دو محور توضیح

طـور   همان نیازی به اجرای استانداردها به شک  اجباری وجود نخواهد داشت و نتایتاًدیگر 

بینـی    صـنعتی مـی  پیشـرفت   های متولی استاندارد در کشورهای  که در شرح وظایف دستگا،

تواند اعتباردهی و تصویب استانداردهای تولیدشـد،   سازمان استاندارد ایران میوظیف   صرفاً

 ها. اشد نه تدوین و نظارت بر اجرای اجباری آناز دک صنایع کشور ب

آالت مدرن تولید و عدم ایجاد بستتر رقتابتي در    تجهیزات و ماشینتأمین سناریوی دوم: 

 صنایع توسط دولت

های دولتی یـا   ویژ، شرکت هرسد این سناریو فقط مطلوب تولیدکنندگان بزرگ و ب نظر میه ب

گیری این سـناریو، درسـت اسـت کـه صـنعت       وابسته به دولت باشد. چون در حالت شک 

و بـه جتـت امکـان تولیـد صـنعتی توانـایی الزم بـرای سـاخت         شـود   مـی سازی  کشور به

از آنجـا کـه    آیـد،  میوجود ه محصوالت باکیفیت و مطابق استانداردهای جتانی در کشور ب

غیر رقابتی که بازار آورد فقط تولیدکنندگانی دوام خواهند  عموً ،بازار فروش رقابتی نیست

بتوان به صنعت خودروسازی یا سایر صـنایع دولتـی    در این زمینهرا در اختیار دارند. شاید 

ها همـین   یک دلی  عدم پیشرفت محسوس کیفیت تولیدات آناحتماالً کشور اشار، کرد که 

 در اختیـار دارنـد عمـوً   را . صنایعی که بازار انحصـاری  استعدم نیاز به رقابت با سایرین 

اسـتانداردهای  توسـع   هـا نـوآوری و    کنند و نباید از آن ی به بتبود مستمر احساس نمینیاز

این سناریو به جتت استانداردسازی ایـن باشـد کـه ایـن     نتیج  داشت. شاید انتظار تولید را 

و سازمان ملی استاندارد ه  توفیـق   دارندصنایع انحصاری الزامی برای رعایت استانداردها ن

 استانداردها نخواهد داشت. چندانی در گسترش
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آالت متدرن تولیتد و ایجتاد بستتر      تجهیزات و ماشینتأمین سناریوی سوم: عدم امکان 

 رقابتي در صنایع توسط دولت

رسد این سناریو زمانی شک  خواهد گرفت که دولـت تـوش خـود را از طریـق      به نظر می

ـ ابزارهای حمایتی جتت ایجاد بستر رقابت برای صنایع کوچک و م وجـود آورد.  ه توسط ب

و اسـت  تولید در مقیاس کوچک و متوسط به خطوط تولید پیشـرفته کمتـر وابسـته     اصوالً

انـدازی خطـوط    را، برایها با استفاد، از دانش بومی  گونه شرکت بسا تعداد زیادی از این چه

ش حیات نیاز به توجه دولت و ایجاد شـرایط فـرو  ادام  ولی به جتت  کنند، تولید اقدام می

دارند. با این توضیح شاید این سناریو فقط این دسته از صنایع را بـا چـالش عمـد، مواجـه     

تواند منجر به از دست  آالت مدرن می ولی برای صنایع بزرگ عدم دستیابی به ماشین ؛نکرد،

 .شودآالت  فرسودگی ماشینه واسط  های تولید ب رفتن ظرفیت تولید و افزایش هزینه

اجرای استانداردهای اجباری تحت شرایط فعلی و بـا   دسازی نیز عموًاستاندارزمین  در 

 ادامه خواهد یافت.کوچک و متوسط تمرکز بر این دسته از واحدهای تولیدی 

آالت مدرن تولیتد و عتدم ایجتاد     تجهیزات و ماشینتأمین سناریوی چهارم: عدم امکان 

 بستر رقابتي در صنایع توسط دولت

آالت  ماشـین تـأمین  که از جمع دو محور عـدم   استرین حالت ممکن ت این سناریو بدبینانه

. شاید یکی از دالیلی که شود مدرن تولید و عدم فراه  آمدن شرایط بازار رقابتی حاص  می

این تحقیق عدم قطعیـت بـاالیی را بـرای ایـن دو محـور لحـاظ       سؤاالت دهندگان به  پاسخ

شـرایط  ادامـ   ر باشـد و در صـورت   هـای اخیـر کشـو    ند شرایط خاص تحریمی ساکا ،کرد

ـ   رسد. قطعاً گیری این سناریو محتم  به نظر می اقتصادی کشور شک  ه از این سناریو بایـد ب

چون در این حالت سازمان ملی استاندارد ناگزیر باید  .عنوان نابودی استانداردسازی نام برد

روز را وادار بـه   آالت به شینبا افزایش تعداد استانداردهای اجباری این تولیدکنندگان فاقد ما

و این در حـالی اسـت کـه ایـن تولیدکننـدگان      کند تولید محصوالت دارای حداق  کیفیت 

گونـه   اجـرای ایـن   فرصت مناسبی برای فروش محصوالت خود نیز در اختیار ندارند. عموً

اردها . چـون اسـتاند  شودبه استانداردگریزی برخی تولیدکنندگان منجر تواند  استانداردها می

سـاز و تحـت    به جای آنکه عام  فروش بیشتر محصوالت و از روی اختیـار باشـند هزینـه   
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توان در چنـین شـرایطی انتظـار پیشـرفت      اجبار نتاد نظارتی سازمان ملی استانداردند و نمی

 استانداردسازی را داشت.

 پیشنهاد

جتـت  یشـنتادهایی  پاستانداردسـازی  زمین  با توجه به کمبود بسیار مطالعات دانشگاهی در 

 :شود تحقیقات آتی ارائه می

 حـاک   مطالعات تطبیقی وظایف و شرایط نظام استانداردسازی ایران با کشورهای در

 توسعه

   هـای مشـابه در    علمی عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران با سـایر سـازمان  مقایس

 کشورهای در حاک توسعه

 ،خدماتزة حوپژوهی نظام استانداردسازی ایران در  آیند 

 ،شناسی انداز،حوزة وهی نظام استانداردسازی ایران در ژپ آیند 

  صوحیت ایرانتأیید نظام آیندة تدوین سناریوهای 

 شناسی تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی در ایران آسیب 

 ،کاهش استانداردهای اجباری در صنایعهای  بررسی را 

 تـدوین و نظـارت بـر    حـوزة  ران در شناسی عملکرد سازمان ملی استاندارد ای آسیب

 اجرای استانداردهای خدمات

  میزان صادارات محصوالت داخلـی و اجـرای اسـتانداردهای ملـی در     رابط  بررسی

 صنایع کوچک و متوسط
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