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چكيده
علم و فناوری اولین نیروهای مولد ظهور یک اقتصاااد دان بنیان بهحسااام میآیند .یک گام مهم موفقیت در توساا ه و تمام
فناوری ،اساتانداردسا ی فناوری است .استانداردسا ی فناوری ،میتواند روند توس ه فناوری را تسریع نماید .در این پژوه  ،در یک
مطال ه توصااایفی-پیمایشااای و با اساااتفاد ا تحلی همبسااات ی متغیرها و مدل رگرسااایونی چندگانه ،به بررسااای رابطه میان
استانداردسا ی و توس ه فناوری پرداختهشد است .روش کار به این شم است که ابتدا عوام اصلی استانداردسا ی موثر بر توس ه
فناوری شاناساایی میشاود .در ادامه ،م نا داری تاثیر هر یک ا عوام اساتانداردسا ی بر توس ه فناوری مورد آ مون قرار میگیرد.
نتایج بهکارگیری رویمرد پیشانهادی پژوه در چند خودروساا ی کشاور نشاان داد که اساتانداردسا ی همبست ی قوی ،مثبت و
م ناداری با توساا ه فناوری داشااته و راهبردی موثر جهت تسااریع توساا ه فناوری در کشااور محسااوم میشااود .در میان عوام
اسااتاراجی ا مدل ،عوام پژوه و توس ا ه اسااتانداردها و فنی و بهر وری ،بیشااترین همبساات ی و عام ریسااک فناوری ،رابطه
م ناداری با توس ا ه فناوری ندارد .ساارمایهگذاری روی واحدهای پژوه و توساا ه اسااتانداردها یا ادغام آن با واحدهای پژوه و
توس ه فناوری ،به صنایع کشور پیشنهاد گردید.
واژگان كليدي :توس ه فناوری ،توس ه صن تی ،نوآوری ،رشد اقتصادی ،استانداردسا ی ،تجاریسا ی ،فناوری نوظهور.
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 -9مقدمه
توسا ه فناوری نتیجه ت ام بین عوام داخلی یک سایستم
فناوری و نیا های اجتماعی خارجی است .در دنیای امرو فناوری
عاملی اساااساای برای ایجاد ثروت ،توانایی و دانایی کشااورها و
وسایلهای قدرتمند در توسا ه ملی تلقی میشود .در مسیر تولید
ثروت ،مهمترین مولفه ،بهکارگیری یا تجاریساا ی فناوری است.
اساتانداردسا ی ،پی نیا توس ه و تمام فناوری و تجاریسا ی
محصولات فناوری محسوم میشود .وجود یرساختهای مناسب
ا جمله اساااتانداردساااا ی ،میتواند برای خلق نوآوری و بهبود
توس ا ه محصااول جدید ،تاثیر مثبت داشااته باشااد[ .]2همچنین
اساتانداردساا ی ،کساب ساهم بیشتر در با ار و نفوذ به با ارهای
بینالمللی را تساهی مینماید .اساتانداردهای فناوری ،محصولات
تمام فناوری اساات که شاارکتها و صاان ت را به نوآوریهای
صاان تی هدایت میکند .هدف نهایی توساا ه فناوری ،تبدی یک
نوآوری فناورانه به یک استاندارد برای فناوری است.
کمیساایون اروپا ،یسااتفناوری را بهعنوان یمی ا حو های
اولویتدار که باید در سااارمایهگذاری و نوآوری در آن کوشاااید،
م رفی میکند و عدم وجود اساتانداردهای مرتب با محصولات با
پایه یساتی بهعنوان مان ی در برابر توسا ه آنها مطرا است[.]2
اساااتانداردساااا ی به اندا ای اهمیت دارد که تا ساااال 3129
نزدیاااک بااه  188عنااوان اسااتاندارد در حاو هاای ماتلاف
عملماااارد و ایمناااای نیروگا های خورشاایدی و وی ا یت ایران
تادوین شد است[.]38
اسااتانداردسااا ی فناوریها باهدف حفظ رشااد اقتصااادی،
بهینهساا ی سااختار صان تی و بهبود رقابتپذیری کسبوکار را
میساار کرد و میتواند توسا ه فناوری را تسااریع کند .با توجه به
همین مزایای اسااتانداردسااا ی اساات که ،امرو اسااتانداردها به
منابع گرانبها و داراییهای ملی تبدی شد اند[ 32و .]91
اما اساتانداردساا ی برای کشورهای درحالتوس ه یک مسئله
بحرانی اساااتی یرا در این کشاااورهاا کاربرد فناوری بهمراتب ا
اقتصاااد عقبماند تر اساات و یک نیروی پیشاارانه جهت ارتقای
فناوری و بهرو ن هداشتن فناوری ،بسیار بااهمیت است .حتی اگر
این امر نتواند آن کشور را در سطح فناوری کشورهای توس هیافته
و قدرتمند صاان تی قرار دهد ،ولی همچنان دارای اهمیت ویژ ای
اسااات[ .]3کشاااورهای توسااا هیافته با بهر گیری ا نوآوری و
سااارماایهگذاری روی ف الیتهای پژوه و توسااا ه ،به دنبال
دستیابی به رشد بیشتر و تحمیم موق یت خود در رقابت جهانی
فناوری هسااتند .اما کشااورهای درحالتوساا ه چالشاای جدیتر
پی رو دارند و به دنبال کاه میزان شماف میان سطح فناوری
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خود با کشااورهای توساا هیافته بهعنوان مر های جهانی فناوری
هسااتند[ .]1در این کشااورها ،یادگیری و انتقال فناوری ا طریق
همماری با شااارکتهای چندملیتی پیشااارو در فناوری ،یمی ا
را کارهای توسا ه فناوری و کاه شااماف فناورانه با کشااورهای
توس هیافته است[.]1
ساوال اسااسای کشورهای درحالتوس ه این است که چ ونه
توساا ه اسااتانداردها میتواند فرصااتی بهمنظور تسااریع توساا ه
فنااوری و ایجااد مزیات رقاابتی در باا ار جهانی برای آنها فراهم
سا د[]98؟
مویاااوس اساااتاانداردساااا ی در ایران برخلاف کشاااورهای
توسا هیافته ،ا دو عام سایاسات و اقتصاد بهطور مستقیم متاثر
بود اسات .با هدف رشد اقتصادی و توس ه فناوری صنایع کشور،
یک برنامه راهبردی اسااتانداردسااا ی که ا س ایاسااتهای علم و
فناوری حاصا شاود ،یک یرورت برای کشور محسوم میشود.
بناابراین ،یااارورت انجااام پژوهشااای بااهمنظور بررسااای تااثیر
اساتانداردساا ی بر توسا ه فناوری در کشاور کاملا مشهود است.
نتایج پژوه باید پاسا گوی این ساوال باشد که استانداردسا ی
ا طریق چه عواملی و چه تاثیری بر توس ه فناوری دارد؟
پژوه جاری ،یک مطال ه توصایفی-پیمایشای اساات که در
برخی ا صنایع خودروسا ی کشور صورت گرفته است .با استفاد
ا نظر خبرگان و ابزار پرساااشااانامه و بهر گیری ا تحلی عاملی
اکتشاافی ،ابتدا گویههای استانداردسا ی انتاام شدند .در ادامه،
عوام اصاالی موثر در توس ا ه و ارتقای سااطح اسااتانداردسااا ی
شااناسااایی و بر اساااس میزان تاثیر و اهمیت ،رتبهبندی شاادند.
درنهایت ،با اساااتفاد ا تحلی های همبسااات ی و رگرسااایونی
چندگانه ،به بررس ای رابطه اسااتانداردسااا ی با توس ا ه فناوری و
همچنین بررساای تاثیر عوام اسااتاراجی ا اسااتانداردسااا ی بر
روی توساا ه فناوری پرداختهشااد اساات .این مرحله ا پژوه
موجب شاناخت عوام موثر یا بیتاثیر اساتانداردسا ی بر توس ه
فناوری میگردد .در نهایت ،براساااس نتایج حاص ا ا بهکارگیری
رویمرد پیشانهادی در چند خودروسا ی کشور ،را کارهای عملی
بهمنظور توس ه فناوریهای نوظهور ارائه میشود.
در ادامه و در با دوم ،مبانی نظری و پیشاینه ماتصری ا
پژوه آمد تا یمن آشنایی خوانندگان با مبانی نظری پژوه ،
هم رایی و واگرایی مطاال ات قبلی تبیین گردد .در با ساااوم
تویاایح اجمالی درخصااور روش پژوه و مدلهای ریایااای
بهکاررفته در تحلی داد های حاصا ا مطال ه میدانی ارائه شد.
در با چهارم ،نتایج حاصاا ا ح عددی رویمرد پیشاانهادی
در صانایع خودروسا ی آمد است .در فص ششم و نهایی ،بح،،

محمدرضا سالمي نجفآبادي ،جواد فهیم و سهراب عبدالهزاده

نتیجهگیری و پیشنهادها عملی و برای پژوه های آتی ارائهشد
است.

 -2مبانی نظري پژوهش
 -9-2توسعه فناوري
نوآوریهای فناورانه ،تنها مسااایر توسااا ه فناوری بهشااامار
میآیاد[ .]99اگر میاان نوآوریهاای فناورانه و گزین اجتماعی
یک مطابقت و سااا گاری رد دهد ،آن ا نوآوری منجر به توساا ه
فنااوری میشاااود .توسااا ه فناوری ،اولین اقدام در جهت بهبود
ویا یت فناوری اسات و شاام  :اصالاا ،بهبود و یا رفع مشملات
فناوری اساات که به خلق فناوری جدید ،کیفیت بهتر محصااولات،
بهبود و بهیناهساااا ی فراینادهاا و یا کاه هزینهها میانجامد.
بنابراین توس ا ه فناوری نهتنها به م نی پیشاارفت فناورانه اساات،
بلمه ریایت اجتماعی را بههمرا دارد[ 3و .]90
 -2-2استاندارد و استانداردسازي
اساتانداردها توافقنامههایی شاام راهنماییهای فنی هستند
که با هدف اطمینان ا تناسب مواد ،محصولات ،فرایندها ،خدمات
و سایر موارد تدوین میگردند[ .]9استانداردسا ی ،اقدامی فراتر ا
تدوین اساتانداردها و ابزاری موثر برای توس ه فناورانه و اقتصادی
اساات .این فرآیند با جداییناپذیر ا مجموعه پیچید مبانی و
ساااا وکاارهاای نظاممند با ارها و جوامع اسااات[ .]92تب یت ا
استانداردها یک فرهنگ است و آنچه این فرهنگ را میسا د ،علم
و ت هاد باه اساااتانداردساااا ی ف الیتها در تمامی عرصاااههای
اجتماعی ،تجاری ،اقتصادی ،سیاسی ،فناورانه و صن تی یک کشور
است .استانداردها ا سه طریق ،قراردادها ،قوانین دولتی و یا توافق
میان ذینف ان بوجود میآیند[.]39
 -9-2استانداردسازي و توسعه فناوري

در مسایر توس ه فناوری ،استانداردسا ی نق ویژ ای را ایفا
میکندی یرا استانداردهای یک فناوری مسیر توس ه آن را ت یین
میکنند .اساااتانداردها ،پی نیا توسااا ه فناورانه اسااات[.]32
اساتانداردها ،اهرمهای راهبردی اسات که ارتباط میان کشورهای
درحالتوس ه و توس هیافته را برقرار مینماید .همچنین ،یادگیری
فناورانه و انتقال فناوری را مممن میسا د[.]93
باهمنظور توسااا اه یاک فناوری ،افزون بر نوآوری ،به ت ریف
اساتانداردهایی فراتر ا حال حایار و در تناساب با نوآوریها نیا
است[ .]32بنابراین موفقیت شرکتها بهمنظور توس ه یک فناوری
بهشااادت به قابلیت تبدی نوآوریها به یک اساااتاندارد برای آن
فناوری ،بسااات ی دارد[ .]32تمام هر صااان تی بهوسااایله طی
چرخاههای فناوری رد میدهد .هر چرخه فناوری ا ترکیب چند
فناوری یا نوآوری شروس میشود که بهمرور این فناوریها پیشرفت
میکند و فناوری پیشااارفته و تمام یافته یک صااان ت را بوجود
میآورد.
بهمنظور اصاالاا و یا نوآوری در جهت توسا ه فناوری ،باید به
این سوال پاس داد شود که ،تغییر به چه نحوی صورت پذیرد تا
ماهیت کار تغییر نمند .اصولا در این مرحله چندین طرا آ مایشی
پیشانهاد و ارائه میشاود که هرکدام به شایو ای متفاوت ،توس ه
فناوری را رقم د است[.]3
اساااتانداردهای فناوری میتواند بهعنوان محرکی برای ظهور
نوآوری عم کند و نوآوری عنصار اصالی و اساس خلق و توس ه
فناوری محسوم میشود[ .]33هم مان با شم گیری اید خلق یا
توسا ه یک فناوری ،وجود اسااتانداردها برای اطمینان ا عملمرد،
انطباق و ایمنی محصاولات و فرایندهای جدید لا م است[ .]39در
شام شمار  3انواس استانداردها و نق حمایتی آنها ا اید های
نوآورانه فناوری نمای داد شد است.

شكل  :9انواع استانداردها و نقش آنها در حمایت از نوآوريهاي فناورانه
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پس ا پیاد سااا ی اید ها بهصااورت عملی و خلق یک طرا
نوآورانه فناوری ،رقابتی بین این طراها شااام میگیرد تا اینکه
طرا غالب در صااان ت و توسااا با ار و صااان ت ران مشاااا
گردد[.]0
میتوان بهبود و تمام طراهای حاصا ا پژوه و توسا ه
را به نحوی ،توساا ه اسااتانداردهای پی بینانه ت بیر نمود[.]98
ارتباط استانداردها با چرخه عمر فناوری را مطابق شم شمار 9
میتوان در سه سطح استانداردهای پی بینانه ،اشتراکی و مرجع
خلاصه نمود .استانداردسا ی پی بینانه همرا با طراحی محصول
بهکار میرود .درحالیکه اسااتانداردسااا ی مشااارکتی ا مرحلهای
آغا میشاود که دان فناوری نوظهور به اشتراک گذاشته شود و
محصااولات به با ار عریااه شاود .اسااتانداردهای مرجع نیز ،دان
بهکاررفته در عم را تدوین و ارائه مینماید[.]31
استانداردسا ی عجولانه یک طرا آ مایشی و م رفی در مان
نامناساااب ،میتواند مان ی در برابر نوآوری باشاااد و به خلق یک
طرا ناکارآمد ا لحاظ اقتصاادی ختم شود و در همان ابتدای را
با شامسات همرا شاود[ .]2همچنین لا م است بهمنظور تناسب
اساااتااناداردهاای پی بینانه با فناوری نوظهور ،مانی به تدوین
استانداردهای پی بینانه اقدام گردد که اید های اولیه و طراهای
آ مایشی شم گرفتهاند[.]30
همانگونه که در شاام شاامار  9ملاحظه میشااود ،با ظهور
یک طرا غالب ،دور بلوغ پایان مییابد و چرخهای جدید شااام
میگیرد و مرحله وال فناوری آغا میشود که در این مرحله لا م
اساات تا شاارکتها بهساارعت فناوری قبلی را واگذار نمایند و به
فنااوری جادیاد روی آورناد .باا شااام گیری این چرخه جدید،
بیشاترین سارمایهگذاری شارکتها به تولید در راستای آن طرا
غالب و تمرکز بر رقابت بر سار تقسیم با ار و کسب سهم بیشتری
ا باا ار متمرکز میشاااود .همچنین ،کااه هزیناههاای تولید
بهمنظور ارائه محصولی با قیمت رقابتی صورت میگیرد و تلاشها
در راستای ارائه طراهای آ مایشی بهشدت کاه مییابد.
مانی که طرا غالب مشاا میشاود و اساتانداردهای فنی
آن مشاا و ت ریف میشود ،مسیر رشد و پیشرفت یک صن ت
مشاا میشود و اساس رقابت در آن صن ت تغییر میکند .این
دوران رقابت براساااس پیشاارفتهای جزئی و تدریجی در طراحی
اسااتاندارد تا مانی ادامه دارد که مجددا به بلوغ فناوری برسااد و
یک نوآوری بنیادی رد دهد و طرا غالب جدیدی شم ب یرد .با
بوجود آمدن فناوری نوظهور ،فناوری قبلی منسود میشود[.]98
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شكل  :2نمودار شكست و موفقيت طرحهاي آزمایشی فناوريهاي
نوظهور

اساتانداردسا ی فناوری ا سه مرحله اصلی پژوه و توس ه،
اساتانداردساا ی فناوری و صان تی شدن استاندارد ،تشمی شد
اساات .فرایند اسااتانداردسااا ی فناوری همیشااه با سااطح توسا ه
فناااوری ارتباااط دارد و میتوان ا این ساااه منظر رابطااه میااان
استانداردسا ی و توس ه فناوری را تحت بررسی قرار داد.
ابتدا لا م اسااات تا درخصاااور تطابق و افزای ساااا گاری
اساتانداردسا ی و توس ه فناوری ،پژوه و توس ه صورت پذیرد.
تمرکز بی ا حد ف الیتهای پژوه و توس ه بر استانداردسا ی،
موجب هدر رفت منابع خواهد شد .همچنین در صورت کمتوجهی
به اساااتانداردساااا ی در ف الیتهای پژوه و توسااا ه ،موجب
عقبافتادگی صن ت ا دان فنی میشود[.]92
در اینجا منظور ا ظرفیت اسااتانداردسااا ی فناوری ،انتاام
فناوری ،تدوین استانداردها و توس ه فناوری است[ .]2صنایع باید
جهت گزین اسااتانداردها ،بالاترین سااطح فناوری که با فناوری
ف لی آنهاا ساااا گاری دارد را انتاام نمایند .اگر در این انتاام،
فنااوری بی ا حد بالاتر ا ظرفیت خود را انتاام نمایند ،قادر به
یادگیری ،جذم و انتقال آن فناوری ناواهند بود .ا سااوی دی ر،
درصورتیکه یک فناوری با سطح پایینتر ا سطح مطلوم انتاام
گردد ،منابع فنی شارکت به هدر میرود[ .]30در شم شمار ،1
روند ظهور یک فناوری نوظهور و مراح استانداردسا ی و توس ه
آن قاب مشاهد است.

محمدرضا سالمي نجفآبادي ،جواد فهیم و سهراب عبدالهزاده

شكل  :9روند استانداردسازي و توسعه فناوري[]92

هموار لا م اسات تا میان ظرفیت اسااتانداردسااا ی و توس ه
فناوری سا گاری برقرار باشد .بنابراین هدف نهایی ا صن تیسا ی
یک فناوری نوظهور ،اسااتانداردسااا ی فناوری و تبدی آن به یک
اسااتاندارد فناوری اساات[ .]2در شاام شاامار  ،0رابطه میان
اساتانداردساا ی و توس ه فناوری بهصورت شماتیک نمای داد
شد است.

شكل  :4رابطه ميان استانداردسازي و توسعه فناوري[]21

بنابراین نق استانداردسا ی در توس ه فناوری را میتوان در
دو جنباه ،اصااالااا فناوری و خلق فناوری جدید خلاصاااه نمود.
اساااتااانااداردساااا ی ا طریق جهااتدهی بااه نوآوری و ت یین
ساااماتوساااوی نوآوری ،ا هدر رفت منابع جلوگیری مینماید.
استانداردسا ی فرآیندی است که مسیر توس ه فناوری را مشا
مینماید و به نوآوریها و فرایندهای توسا ه فناوری سمتوسو و
نظم میدهد .بنابراین ،آن فناوری توسا استانداردسا ی انتاام
میشود که با ظرفیتهای فناوری موجود سا گاری داشته باشد و
در روند توس ه فناوری ،هدر رفت منابع را به حداق برساند[.]32
اسااتانداردسااا ی فناوری میتواند موجب اصاالاا و بهبود کلی
یک صن ت شود .شرکتها با هدف حفظ و یا کسب مزیت رقابتی
خود ،اقدام به انتقال و کسب فناوری مینمایند .در انتقال فناوری،
اسااتاندارها اصاالیترین عنصاار بود و به عبارتی اسااتانداردهای
فناوری حام فناوری پیشااارفته هساااتند و انتقال آن را مممن
میساا ند[ .]33پس ا م رفی استانداردهای فناوری ،شرکتها به
دان آن فناوری دسات مییابند و پس ا کسب فناوری بهتدریج
ساااطح فنی خود را بهبود داد و باه دنبال آن ،موجب توسااا ه
فناوری در ک صن ت میشوند[.]39

برخلاف دیدگا ساانتی که اسااتانداردسااا ی را مان ی در برابر
نوآوری میدانساااات ،نتااایج مطااال ااات نشااااان میدهااد کااه
اسااتانداردسااا ی فناوری در خلق ،توساا ه و انتشااار نوآوریهای
فناورانه نق دارد[ .]90با گساااترش اساااتانداردهای فناوری در
صااان ت ،کاربران فناوری نوظهور افزای مییابد و حمایت ا آن
فناوری صورت میپذیرد .علاو بر این ،ت داد بیشتری ا شرکتها
باه سااارمایهگذاری جهت بهینهساااا ی ،بهبود و ارتقای فناوری
نوظهور و کساااب مزیت رقابتی میپردا ند و مینه جهت افزای
نوآوریهای تدریجی در فناوری نوظهور فراهم میشود[.]31
با توجه به اینمه اساتانداردها در پاسا به تقایای با ار ایجاد
میشاوند ،م ممن اسات پذیرفته شدن فناوری در با ار و استقبال
بیشاتر مشاتریان ا آن به کارآمدی ارجح شااد و موجب شود تا
کارآمدترین فناوری انتاام نشود .استانداردسا ی فناوری ،نوآوری
فنااوری را ا یک لحاظ محدود میساااا د .پس ا ت یین فناوری
غالب و تدوین اساااتانداردها ،شااارکتها بهمنظور کساااب مزیت
رقاابتی ،کااه هزینهها و بهینهساااا ی فناوری ،اقدام به تمرکز
ف الیتهای پژوه و توسا ه خود در طول استاندارد شم گرفته
مینماااینااد و تمااامی نوآوریهااا در مسااایری مشاااا ت ریف
مایگردنااد کااه این امر مااان ی در برابر نوآوریهااای بنیااادی
است[.]32
 -4-2سوالهاي پژوهش
پژوه
ذی است:

جاری به دنبال پاس به سوالهای اصلی و محوری

 عوام اصاالی اسااتانداردسااا ی موثر بر توساا ه فناوری
کدامند؟
 نوس و میزان ارتباط بین عوام اسااتانداردسااا ی با توس ه
فناوری چ ونه است؟

 -9پيشينه پژوهش
در جدول شمار  ،3به بررسی برخی ا پژوه های مرتب با
تاثیر اسااتانداردسااا ی در توساا ه فناوری و نوآوریهای فناورانه
پرداختهشد است .همانگونه که مشاهد میشود در پژوه های
صاورت گرفته به تاثیر مثبت اساتانداردسا ی بر توس ه فناوری و
همچنین تاثیر اساتانداردساا ی بر نوآوری اشار شد است ،اما در
مطال ات صاورت گرفته ،این خلأ احساس میشود که چه عواملی
در استانداردسا ی موجب توس ه فناوری میشود .در این پژوه
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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علاو بر بررسای جامع رابطه استانداردسا ی بر توس ه فناوری ،به
اساااتاراو عوام موثر در توسااا ه و ارتقای اساااتانداردساااا ی

پرداختهشاد و تاثیر هریک ا این عوام بر روی توس ه فناوری،
مورد بررسی قرارگرفته است.

جدول  :9مروري اجمالی بر پژوهشهاي مرتبط با روابط ميان استانداردسازي و توسعه فناوري
نویسنده

موضوع پژوهش

نتایج پژوهش

منبع

تاثیر اجرای
سیستمهای استاندارد
ملی در بهبود عملمرد
نجیر تأمین

اساتانداردسا ی توانایی واکن پذیری نجیر تامین را در مقاب تغییرات تقایا افزای میدهد و
موجب کاه هزینههای تجاریساا ی نوآوری و تسااریع رسایدن محصااولات به دساات مشااتری
میشااود .اسااتانداردسااا ی اطلاعات لا م برای نوآوری را فراهم میکند ،ساارعت انتشااار نوآوری را
افزای میدهد و ریسکها و مان ورود محصولات نوآوری به با ار را میکاهد.

[]93

هاوکینز 0و همماران
()9832

بررسی رابطه
استانداردسا ی و
توس ه فناوری

اسااتانداردسااا ی ا مرحله خلق اید تا بلوغ یک فناوری نق بهساازایی دارد .اسااتانداردسااا ی
موجاب کااه هزینهها ،تمرکز ف الیتهای پژوه وتوسااا ه ،صااارفهجویی به مقیاس ،افزای
کارایی و بهینهسا ی و غیر در فرایند توس ه فناوری میشود.

[]39

جیانگ 1و
همماران
()9832

بررسی رابطه تطبیقی
استانداردسا ی و
توس ه فناوری

تطابق اسااتانداردسااا ی و نوآوری توساا ه فناوری را تسااریع و مهمترین عام در تجاریسااا ی
نوآوری و موفقیت یک فناوری نوظهور اسات .اساتانداردساا ی ا طریق حمایت و انتشار نوآوری،
نق بار ی در توسااا ه فناوری دارد .علاو بر این ،اساااتانداردها منجر به بهبودهای تدریجی در
فناوری نوظهور میشااود .لا م اساات اسااتانداردها با سااطح فناوری موجود بیشااترین سااا گاری را
داشته باشد.

[]98

جیانگ 1و همماران
()9830

بررسی رابطه متقاب
استانداردسا ی و
توس ه فناوری

اساااتاانداردساااا ی و توسااا ه فناوری تاثیر متقاب بر یمدی ر دارد .نوآوریهای فناورانه موجب
شام گیری استانداردهای نوظهور و تبدی به یک فناوری بالغ و موفقیت در تجاریسا ی فناوری
نوظهور میشااود .در کشااورهای درحالتوساا ه ،در صااورت عدم انطباق یرساااختهای علمی و
فناوری کشور با استانداردهای فناوریهای نوظهور انتقال فناوری با شمست روبهرو میشود.

[]93

مولر 3و همماران
()9830

بررسی نق
استانداردسا ی در
کسبوکار جهانی

اسااتانداردسااا ی میتواند نق مهمی در رساایدن به افزای سااطح انطباق محصااول و افزای
بهر وری در توس ه فناوری ایفا نماید .مشارکت در استانداردسا ی ،ا طریق ایجاد اممان همماری
با شارکای محلی ،اممان انطباق بیشااتر با ساایاساتها و قوانین سااایر کشااورها و تسااهی تجارت
بینالمللی را فراهم میآورد.

[]91

بلایند 2و همماران
()9832

بررسی نق
استانداردسا ی و
نوآوری در موفقیت
صنایع

اساااتااناداردساااا ی در موفقیات نوآوریهاا نق ت یینکنناد و مثبتی دارد و شااارکاتهای
مشاارکتکنند در ساا مانهای تدوین و توسا ه اساتانداردها در سطح ملی و بینالمللی عملمرد
موفقیتآمیزتری به نسااابت رقبای خود داشاااتهاند .اساااتانداردساااا ی نق ویژ در موفقیت در
رقابتهای تجاری و نوآورانه بین صنایع دارد.

[]30

سالمینجفآبادی و
همماران
()3120

شناسایی و رتبهبندی
فرصتهای حاص ا
راهبرد استانداردسا ی
در صنایع دفاعی
کشور

اساااتانداردساااا ی با تساااهی اممان همماریهای فناورانه میان صااانایع ،موفقیت ف الیتهای
پژوه وتوس ه را افزای و منجر به کاه هزینههای پژوه وتوس ه و نیز تممی این ف الیتها
ا طریق سااارریز دان میگردد .علااو بر این ،با مشاااارکت دانشااا ا ها و مراکز تولید علم در
ساا مانهای استانداردسا ی ،با انتقال دان رو  ،منجر به توس ه سطح فناوری در صنایع خواهند
شد.

[ ]3

بلایند 2و همماران
()9898

بررسی عل گرای
شرکتها به
سا مانهای توس ه
بینالمللی

اساااتااناداردساااا ی موجاب کاه ریساااکهای قانونی و افزای بهر وری فناوری میشاااود.
اساتانداردساا ی موجب افزای کیفیت محصولات فناوری میشود .استانداردسا ی ا طریق مهیا
کردن مینه همماریهای فنی میان صانایع موجب تسریع توس ه فناوری و تسهی رفع مشملات
فنی صن ت میشود.

[]31

(سال)
شفی ا و عبداله اد
()9830

1

با توجه به پژوه های پیشااین ،مطال ات خوبی درخصااور
ارتباط اسااتانداردسااا ی و سااایر حو ها ا جمله نجیر تامین،

کساابوکارها و نیز توس ا ه فناوری انجام شااد اساات .بااینحال،
عوام اصالی اساتانداردسا ی مو ثر در رشد و توس ه فناوریهای
3

- Shafia & Abdollahzade
- Hawkins
5
- Jiang
6Muller
7
- Blind
4
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نوظهور موردمطال ه قرار ن رفته اساات .همچنین ،رابطه م ناداری
بین عوام اصلی استانداردسا ی و توس ه فناوریهای جدید مورد
آ مون قرار ن رفتاه اسااات .بنابراین ،پژوه جاری پاساااای به
شاماف مطال ات پ یشین و گامی در جهت توس ه دان در مینه
کاربردهای استانداردسا ی است.

 -4روش پژوهش
پژوه پی رو ا لحاااظ هاادف ،کاااربردی و ا منظر نوس
داد ها ،پژوهشای کمی اسات و همچنین براساس ماهیت و روش
گردآوری داد ها ،یک پژوه توصایفی-پیمایشی است .بهمنظور
جمعآوری اطلاعات ،در قالب یک مطال ه میدانی ا ابزار پرسشنامه
اسااتفاد شااد اساات .جام ه آماری نمونه موردبررساای در این
پژوه  ،واحادهای م اونت توسااا ه و کیفیت برخی ا صااانایع
خودروساااا ی کشاااور با برخورداری ا ویژگی ،بهر مندی ا یک
چرخاه کام تولید بهعنوان یک صااان ت مادر در کشاااور و نیز
نموناهای ف اال در مینه سااارمایهگذاری در پژوه وتوسااا ه و
اسااتانداردسااا ی اساات .روش نمونهگیری در این پژوه  ،روش
قضاوتی(ت مدی) تصادفی است.
براسااااس جام ه آماری پژوه  ،حجم جام ه نمونه با فرمول
کوکران ت یین و پرسااشاانامه تو یع شاااد .جام ه آماری در با
مانی ش ماهه دوم سال  20مورد بررسی قرار گرفته و  312نفر
ا کارشناسان خبر در حو پژوه وتوس ه ،آمو ش و نیز کنترل
کیفیت برخی ا صاانایع خودروسااا ی کشااور انتاام شاادند که
درنهایت ،ت داد  339پرساشنامه تممی شد جمعآوری گردید .با
توجه به فرمول کوکران با دقت خطای کمتر ا  1درصاااد ،حجم
کفایت نمونه برابر  389اسااات که نشاااان ا کفایت ت داد نمونه
گردآوریشااد دارد .ا آنجاییکه مویااوس مورد مطال ه برای اولین
بار است که مورد ار یابی قرارگرفته است ،لذا پرسشنامه استاندارد
ا قبا طراحیشاااد جهات شااانااساااایی و رتبهبندی عوام
اساتانداردسا ی وجود نداشت .برای ح این مشم با بهر گیری
ا روش دلفی و نظر برخی ا خبرگااان دانشااا اااهی و صااانااایع
خودروسااا ی کشااور ،پرسااشاانامه تدوین و پس ا تائید روایی
پرساشنامه و کسب میزان قاب قبول آلفای کرونباد پس ا حذف
گویاههاای ناامناساااب و تائید قابلیت اطمینان(پایایی) ،داد های
گویههای باقیماند بهعنوان ورودی مورداستفاد قرار گرفت.
در این پژوه بهمنظور بررس ای روایی پرسااشاانامه ،ا روش
اعتبار محتوایی اساتفاد شاد که پس ا اعمال نظر هشت نفر ا
خبرگان صان ت و دانشا ا در حو فناوری و اساتانداردسا ی و
انجام اصلاحات ،روایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت.

در اداماه ،به روش تحلی عاملی اکتشاااافی و با اساااتفاد ا
تحلی همبساات ی درونی گویهها ،عوام اصاالی که در توس ا ه و
ارتقای اساتانداردساا ی نق دارند ،شاناساایی و براساس میزان
واریانس تبیین شد توس هر عام  ،رتبهبندی شدند .در رویمرد
باهکااررفتااه ا تحلیا عااملی اکتشاااافی در این پژوه  ،فر
میشاود ،بردار تصاادفی قاب مشاهد  Xبا  ρمولفه دارای میان ین
 µو ماتریس کوواریانس  Σاساات .در ال وی عاملی فر میشااود
کاه  Xوابساااته خطی چند متغیر تصاااادفی غیرقاب مشااااهد
𝑚𝐹  𝐹1 , 𝐹2 , … ,که عوام مشترک نامید میشود و  ρمنبع دی ر
ا متغیرهای 𝜌 ɛ1 , ɛ2 , … , ɛاست که خطاها یا گاهی اوقات عوام
خار نامید میشااود .ال وی تحلی عاملی با  mعام مشااترک
بهصورت رابطه شمار  3بیان میشود.
()3

𝑋1 − µ1 = 𝑙11 𝐹1 + 𝑙12 𝐹2 + ⋯ + 𝑙1𝑚 𝐹𝑚 + ɛ1
𝑋2 − µ2 = 𝑙21 𝐹1 + 𝑙22 𝐹2 + ⋯ + 𝑙2𝑚 𝐹𝑚 + ɛ2
.
.
.

𝜌𝑋𝜌 − µ𝜌 = 𝑙𝜌 1 𝐹1 + 𝑙𝜌 1 𝐹2 + ⋯ + 𝑙𝜌𝑚 𝐹𝑚 + ɛ

در رابطه شاامار  3یااریب 𝑗𝑖𝑙 را بار متغیر iام مینامند ،لذا
مااتریس  Lرا مااتریس باارهاای عاملی مینامند .توجه داریم که
عام م ین iام 𝑖 εفق به پاس iام 𝑖𝑋 مربوط میشود 𝜌 .انحراف
 𝑋𝜌 − µ𝜌 ،... ،𝑋2 − µ2 ،𝑋1 − µ1برحسب 𝑚  𝜌 +متغیر تصادفی
𝜌 𝐹1 , 𝐹2 , … , 𝐹𝑚 , ɛ1 , ɛ2 , … , ɛبیان میشااود که غیرقاب مشاااهد
اساات .اگر کمیتهای غیرقاب مشاااهد یادی داشااته باشاایم،
بررساای مسااتقیم ال وی عاملی ا مشاااهدات روی 𝜌𝑋 𝑋1 , 𝑋2 , … ,
بیفاید اسااات .بااینوجود ،با درنظرگرفتن فر هایی در رابطه با
بردارهااای تصاااادفی  Fو  ،ɛا ال وی ذکرشاااد میتوان رواب
کوواریانسااای را ت ریف نمود .فر های ال وی عاملی بهصاااورت
رابطه شمار  9ت ریف میشود.
𝟶

𝐼

)𝑚 × 𝑚( = ) E(F)=(𝑚 × 𝑙) , Cov(F) = E(F𝐹 ′

()9

𝟶
Ѱ
𝜌( = ) , Cov(ɛ) = E(ɛɛ′
)𝑙 ×
)𝜌 ×
𝟶 Ѱ1
𝟶
⋯
𝟶 Ѱ
𝟶
⋱ Cov(ɛ) = [ ⋮ 2
] ⋮
𝜌⋯ Ѱ
𝟶 𝟶

𝜌(=)E(ɛ

و همینطور  Fو  ɛمسااتق فر
قاب نتیجهگیری است.

شااد  ،بنابراین رابطه شاامار 1

𝟶
)𝑚 ×

()1

𝜌( = ) Cov(ɛ,F) = E(ɛ𝐹 ′

بناابراین میتوان این ال و را کاه ال وی عااملی مت اامد با
عام مشااترک نامید میشااود ،طبق رابطه شاامار  0با نویساای
کرد.
m

()0

µ
ɛ
𝑋
𝐹
𝑙
)𝑙 × 𝜌( (𝜌 × 𝑙) = (𝜌 × 𝑙) + (𝜌 × 𝑚) (𝑚 × 𝑙) +
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متغیر میان ین 𝑖 = 𝑖µ

:)0

عام خار 𝑖 ام = 𝑖𝜀
عام مشترک 𝑗 ام = 𝑗𝐹

𝐸(𝜀) = 0
)ثابت( 𝑉𝑎𝑟(𝜀) = 𝜎 2

()0

بار کردن متغیر 𝑖 ام روی عام 𝑗 ام = 𝑗𝑖𝑙

درنهایت نیز با بهر گیری ا همبسات ی پیرساون و رگرسیون
چندگانه به تحلی رابطه میان اساتانداردسا ی و عوام اصلی آن
بر توسا ه فناوری پرداختهشد است که ال وی یریب همبست ی
پیرسون در این پژوه بهصورت رابطه شمار  1است.
𝑦𝑥𝐷𝑃𝑆

()1

𝑦𝑆𝑆 √𝑆𝑆𝑥 .

=𝑟=𝜌

)𝑦∑()𝑥∑(
𝑛
𝑛
∑(
𝑥𝑖 )2
𝑆𝑆𝑥 = ∑ 𝑥𝑖2 −
𝑛
𝑆𝑃 = ∑𝑥𝑦 −

(∑ 𝑦𝑖 )2
𝑛

اگر فر بر این بااشاااد کاه  Zدارای رتبه کام
بود  ،برآورد کمترین توان دوم 𝛽 بهصورت رابطه شمار  2است:

𝑛≤ 𝑙𝑟+

𝑦𝑍 ́ )−1
́
𝑍𝑍( = ̂𝛽

()2

شود که ̂𝛽𝑍 = ̂𝑦 مقادیر برا

ش شد  yرا
همچنین اگر فر
نشان میدهد ،آن ا برای باقیماند ها رابطه شمار  38برقرار است.
𝑦]́𝑍 𝜀̂ = 𝑦 − 𝑦̂ = [𝐼 − 𝑍(𝑍́𝑍)−1

()38

که در آن متغیرها بهصورت رابطه شمار  3ت ریف میشود.

()3

𝑘 ≠ 𝑗 𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑗 , 𝜀𝑘 ) = 0 ,

𝑖=1
𝑛

در  𝑍́𝜀̂ = 0و  .𝑦́̂ 𝜀̂ = 0همچنین مجموس توان دوم باقیماند ها
مطابق رابطه شمار  33برآورد میشود.
𝑛

̂𝜀̂́𝜀 = ∑(𝑦𝑗 − 𝛽̂0 − 𝛽̂1 𝑧𝑗1 − ⋯ − 𝛽̂𝑟 𝑧𝑗𝑟 )2

()33

𝑆𝑆𝑦 = ∑ 𝑦𝑖2 −
𝑖=1

𝑗=1
−1
]́𝑍 )𝑍 ́𝑍(𝑍 = 𝑦́ [𝐼 −
̂𝛽𝑍 ́𝑦 = 𝑦́ 𝑦 −

همچنین یااریب همبساات ی چندگانه مطابق رابطه شاامار 39
قاب محاسبه است.

مدل رگرسیون چندگانه در این پژوه بهمنظور ت یین تاثیر
عوام اساتانداردساا ی بر توسا ه فناوری بهکاررفته است .فر
𝑛
2
𝑛
2
∑
∑
̂𝜀
𝑦(
̂
−
𝑦
)̅
𝑗 𝑗=1
𝑗 𝑗=1
میشااود r ،𝑧1 , 𝑧2 , … , 𝑧𝑟 ،متغیر پی بینی وابسااته به یک متغیر ()39
𝑛 𝑅2 = 1 −
=
∑𝑗=1(𝑦𝑗 − 𝑦̅)2 ∑𝑛𝑗=1(𝑦𝑗 − 𝑦̅)2
پاس  yباشد .با داشتن  nمشاهد مستق روی  yو مقادیر مربوط
کمیت  𝑅2نساابتی ا تغییرات ک اساات که بهوساایله متغیرهای
𝑖𝑧 ،ال وی کام بهصورت رابطه شمار  2درمیآید:
پی بینی 𝑟𝑧  𝑧1 , 𝑧2 , … ,بیان میشود.
𝑌1 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑧11 + 𝛽2 𝑧12 + ⋯ + 𝛽𝑟 𝑧1𝑟 + 𝜀1
بهطور خلاصه نمای شماتیک مراح و روش پژوه در شم
𝑌2 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑧21 + 𝛽2 𝑧22 + ⋯ + 𝛽𝑟 𝑧2𝑟 + 𝜀2
()2
⋮
⋮
شمار  1نشان داد شد است.
𝜀 𝑌 = 𝛽 +𝛽 𝑧 + 𝛽 𝑧 + ⋯+ 𝛽 𝑧 +
𝑛

𝑟𝑛 𝑟

2 𝑛2

1 11

0

𝑛

که جملات مربوط به خطا دارای ویژگیهای یر است(رابطه شمار

شكل  :5نماي شماتيک خلاصه مراحل روش

 -5یافتهها
 -9-5تعداد عوامل استانداردسازي و قابليت اطمينان
در این پژوه بهمنظور ت یین قابلیت اطمینان پرسشنامه ا
روش آلفای کرونباد اسااتفاد شااد اساات .در مورد طیف پنجگانه
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لیمرت ،سانج پایایی براسااس یواب درونی است .ی نی برای
حذف گویههای نامناساااب ،هر یک ا گویهها در ارتباط باهم قرار
میگیرد و ا روی همبساات ی و هماهن ی با سااایر گویهها ،پایایی
موردبررسااای قرار میگیرد و مطابق با مقدار پایایی بدساااتآمد
گویههای نامناسب حذف میشود .مطابق یافتهها ،درنهایت پس ا

محمدرضا سالمي نجفآبادي ،جواد فهیم و سهراب عبدالهزاده

حذف گویههای نامناساب استانداردسا ی ،آلفای کرونباد به ا ای
 98گویه باقیماند  8/21 ،بدسااتآمد که قاب قبول بود و نش اان
ا قابلیت اطمینان بالای پرسشنامه دارد .بنابراین  98گویه جدول

شامار  ،9داد های ورودی جهت انجام تحلی عاملی اکتشافی را
در این پژوه تشمی میدهد.

جدول  :2گویههاي نهایی جهت استفاده بهعنوان دادههاي ورودي در تحليل عاملی اكتشافی

شماره گویه

-2-5

گویهها

گویهها

شماره گویه

هزینه پژوه وتوس ه

3

افزای

سا گاری فناوری جدید با نیا و تقایا آیند

33

کاه

موانع قانونی تجاری

39

جلوگیری ا انحصار با ار

9

کاه

1

تسهی تجاریسا ی

31

افزای

رقابتپذیری

0

تسریع در عریه محصول به با ار

30

افزای

همماریهای فناورانه

1

انطباق بیشتر فناوریهای نوظهور با فناوریهای موجود

31

بهبود مستمر کارایی محصولات

3

کاه

ریسک پذیرش توس با ار

33

بهبود مستمر فرایند تولید

2

کاه

ریسک فناوری

32

یمسانسا ی فرایندهای تولید و کاه

ریسک مطابقت با قوانین و مقررات

اقدامات ایافی

0

کاه

30

کاه

پیچیدگیهای تولید و استفاد محصولات

2

تسهی انتقال دان

32

افزای

کارایی محصولات

38

تسهی پژوه وتوس ه

98

افزای

بهر وری ا طریق کاه

مقادیر ویژه و واریانس عوامل استانداردسازي

مطابق خروجی نهایی نتایج تحلی عاملی اکتشاااافی رویمرد
این پژوه  1 ،عام اصالی شناسایی شد که در توس ه و ارتقای
ساطح استانداردسا ی نق دارد .جدول شمار  ،1مقادیر ویژ و
واریانس متناظر با این عوام و شام شامار  3نمودار سن ریز
مقادیر ویژ گویههای استانداردسا ی را نشان میدهد .مقدار ویژ
هر عام  ،نسابتی ا واریانس ک متغیرهاست که توس آن عام
تبیین میشاااود .مقادار ویژ ا طریق مجموس مجاذورات بارهای
عاملی مربوط به تمام متغیرها در آن عام قاب محاسااابه اساااتی
ا اینرو مقاادیر ویژ  ،اهمیات اکتشاااافی عواما را در ارتبااط با
متغیرها نشااان میدهد .پایین بودن این مقدار برای یک عام به
این م نی اسااات کاه آن عااما نق اندکی در تبیین واریانس

تغییرات در فرایندها

متغیرها دارد .همچنین در ساتون دوم جدول شمار  ،1مجموعه
مقادیر عوام اساااتاراوشاااد ب د ا چرخ مت امد را نشاااان
میدهد.
بناابراین مطاابق ورودیهاا و مادل تحلی عاملی اکتشاااافی
بهکاررفته در این پژوه  ،پنج عام اصاالی اسااتاراو شااد که
می تواند در توسا ه و ارتقای ساطح اسااتانداردسا ی نق داشته
باشااد و به ترتیب عام اول تقریبا  93/3درصااد ا ک واریانس،
عام دوم  33/2درصااد ،عام سااوم  31/2درصااد ،عام چهارم
 31/0درصاااد و عام پنجم  38/0درصاااد ا واریانسها را تبیین
کرد اسات .ی نی پنج عام یادشد در ک توانستهاند تقریبا 20
درصد ا ک واریانسها را تبیین کند.

جدول  :9مقادیر ویژه و واریانسهاي متناظر با عوامل استانداردسازي
واریانس تبيين شده عوامل

عوامل

مقادیر عوامل استخراجشده بعد از چرخش متعامد

تبيين

مقدار

درصد واریانس

درصد واریانس

شده

ویژه

تبيين شده

تجمعی

3

91/930

0/128

91/930

91/930

9

01/222

9/382

30/231

01/222

9/191

1

38/331

9/301

33/300

38/331

3/232

31/339

0

29/322

3/021

39/831

29/322

3/001

31/008

1

03/282

3/339

2/813

03/282

3/133

38/033

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس

تبيين شده

تجمعی

1/209

93/391
33/203
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شكل  :1نمودار سنگریزه متناظر با مقادیر ویژه عوامل استاندارسازي

تحلیا عاملی ،جهت نامگذاری عوام ا محتوا و م نای متغیرها
اساتفاد میشود .با توجه به محتوا و مفهوم متغیرهای قرارگرفته
در عوام اصلی شناساییشد استانداردسا ی ،عام اول مقررات،
عام دوم ساااهم با ار ،عام ساااوم فنیوبهر وری ،عام چهارم
پژوه وتوس ه و در آخر عام پنجم که ریسک فناوری نامگذاری
شااد .درنهایت ،براساااس درصااد واریانس عوام میتوان عوام را
باهترتیب میزان تاثیرگذاری و اهمیت رتبهبندی نمود .در شااام
شاامار  ،2واریانس پوش ا داد شااد بههمرا واریانس پوش ا
داد نشد توس عوام  ،برحسب درصد نمای داد شد است.

 -9-5رتبهبندي عوامل استانداردسازي
در جدول شاامار  0نیز رتبهبندی عوام براساااس اهمیت و
میزان واریانس تبیین شاد توس هر عام و همچنین نامگذاری
عوام و گویههای تاصااای یافته به هر عام اصااالی براسااااس
بارهای عاملی پس ا چرخ مت امد نمای داد شاااد اسااات.
مقاادیر باارهاای عااملی هر متغیر قااب قبول بود و برای تمامی
متغیرها بیشاااتر ا مقدار  8/2اسااات که مقدار مناساااب و بالایی
بهشمار میآید و نشان ا این دارد که نتیجه تحلی عاملی مطلوم
بود و عوام مناساابی اسااتاراوشااد اساات .همچنین در روش

جدول  :4نامگذاري عوامل و ميزان بارهاي عاملی گویههاي مرتبط با استانداردسازي پس از دوران عوامل
رتبه عوامل

عوامل

درصد واریانس

9

مقررات

93/391

2

سهم بازار

33/203

9

فنی و بهرهوري

31/339

4

پژوهشوتوسعه

31/008

5

ریسک فناوري

38/033

بار عاملی

متغيرها

8/233

جلوگیری ا انحصار با ار
افزای

رقابتپذیری

8/009

کاه

ریسک مطابقت با قوانین و مقررات

8/291

کاه

موانع قانونی تجاری

8/213
8/280

تسهی تجاریسا ی
تسریع در عریه محصول به با ار
کاه

8/022
8/232

ریسک پذیرش توس با ار

بهبود مستمر کارایی محصولات

8/230

بهبود مستمر فرایند تولید

8/210

یمسانسا ی فرایندهای تولید و کاه

اقدامات ایافی

کاه

پیچیدگیهای تولید و استفاد محصولات

8/030

افزای

کارایی محصولات

8/221

افزای

بهر وری ا طریق کاه

تغییرات در فرایندها

تسهی انتقال دان
تسهی پژوه وتوس ه
کاه

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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هزینه پژوه وتوس ه

8/213
8/229
8/289
8/200

افزای

همماریهای فناورانه

8/001

افزای

سا گاری فناوریهای جدید با نیا و تقایا آیند

8/011

انطباق بیشتر فناوریهای نوظهور با فناوریهای موجود

8/080

کاه
درصد كل واریانس تبيين شده توسط مدل

8/092

ریسک فناوری

8/080
77/181
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شكل  :7درصد واریانسهاي پوشش دادهشده توسط عوامل استانداردسازي

بناابراین مطاابق خروجی یافتههای حاصااا ا تحلی عاملی
اکتشافی که در جدول شمار  0و شم شمار  2ارائه شد است،
عام مقررات بهعنوان مهمترین عام در توس ا ه و ارتقای سااطح
اساتانداردسا ی است که  93درصد ا میزان واریانس عوام را به
خود تاصای داد اسات .بنابراین ،در صنایع مشارکتکنند در
فرایند استانداردسا ی ،مشوقهایی برای ت ریف مشاصههای فنی
وجود دارد بهگونهای که بر مقررات دولتی تاثیرگذار باشاااد و این
قوانین و اسااتانداردها ،با خواسااتههای آنها و منافع ک صاان ت
انطباق داشااته باشااد .ا سااوی دی ر ،صاانایع با مشااارکت در
ساا مانهای بینالمللی تدوین و توس ه راهبردی استانداردسا ی،
میتواند ا طریق شرکای محلی خود انطباق بهتری باسیاستهای
دولاتهاا پیادا کند و تجارت بینالمللی خود را گساااترش دهد.
همچنین استانداردسا ی و مشارکت در تدوین و توس ه استاندارد
ا مهمترین ابزار در جهت ایجاد با ار رقابتی و جلوگیری ا انحصار
است.
همچنین عام سااهم با ار با اختصااار تقریبی  32درصااد ا
میزان واریاانس عوام به خود ،ا لحاظ اهمیت و تاثیر در ارتقای
اسااتانداردسااا ی در رتبه دوم قرارگرفته اساات .اسااتانداردسااا ی
موجب تسااهی دسااترس ای به با ار و نفوذ به با ارهای بینالمللی
میشاااود و این بساااتر را فراهم مینماایاد که با مشاااارکت در
ساا مانهای تدوین و توسا ه اساتاندارد ،تناسب با استانداردهای
بینالمللی ،منطقهای و ملی فراهم شاااود .مشاااارکتکنندگان در
اتحادهای اساتانداردسا ی با بهر مندی ا پدید سرریز دان  ،به
این اممان دسات مییابند که مان توس ه محصولات جدید و نیز
م رفی محصاااول باه با ار را کاه دهند و بهاینترتیب ا طریق

کسااب مزیت رقابتی اول بودن ،سااهم بیشااتری ا با ار را کسااب
کنند.
عااما فنی و بهر وری و عام پژوه وتوسااا ه ،هرکدام با
اختصاار تقریبی  31درصد ا واریانس عوام به خود ،با تقریب
خوبی ا درجه اهمیت یمسان و بالایی برخوردارند .استانداردسا ی
نق غیرقااب جای زینی در توسااا ه فنی دارد و درک خوبی ا
مفاهیم ،رویمردها و روشهای اسااتانداردسااا ی فناوری میتواند
توساا ه فنی اسااتانداردها و تدوین اسااتانداردهای پی بینانه را
تسریع کند .علاو بر آن ،صنایع مشارکتکنند در استانداردسا ی
به علت دساتیابی سریعتر به مشاصههای فنی و قانونی ،میتواند
در مان کمتری محصااولات جدید را به با ار عریااه کند که یک
مزیت رقابتی برای آنها در مقایسه با رقبای خود محسوم میشود.
صانایع پیشتا در فناوری ،دان فنی جدید و نوآوریهایی را که
ا طریق سارمایهگذاری در پژوه وتوس ه به آن دستیافتهاند را
در تدوین اساتانداردهای جدید وارد میکنند و بهاینترتیب است
که پیشرفت فناوری موجب ارتقای سطح استانداردها میشود.
درنهایت ،عام ریسک فناوری ،با تبیین تقریبی  38درصد ا
واریانس عوام به خود در رتبه آخر ا لحاظ اهمیت قرار میگیرد.
اساتانداردساا ی به نوآوری سامتوسو داد و موجب میشود که
فناوری نوظهور ساااریعتر ا مرحله م رفی گذار نماید و به مرحله
رشااد و بلوغ برسااد .نتایج مطال ات ا تاثیر تقایااای مشااتریان بر
تدوین اساااتانداردها حمایت دارد .مانیکه اساااتانداردهای یک
فناوری ظهور متناسااب با تقایااای با ار تدوین میشااود ،ریسااک
پذیرش فناوری نوظهور توس با ار کاه مییابد.
 -4-5تحليل همبستگی و روابط استانداردسازي و توسعه
فناوري
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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به منظور بررسی رابطه میان استانداردسا ی و توس ه فناوری،
ا تحلی همبسات ی پیرساون اساتفاد شد است .جدول شمار
(1مااتریس همبسااات ی) ،مقادار همبسااات ی میااان دو عاااما
اساااتانداردساااا ی و توسااا ه فناوری را نمای میدهد .ساااطح
خطا(ساااطح م ناداری) ،نشاااان ر احتمال بدسااات آوردن نتایج
پژوه تا حد و درجهای اسات که پژوهش ر مشاهد کرد است.
اگر سطح م ناداری کوچکتر ا  8/81باشد ،میتوان نتیجه گرفت
که همبساات ی بین دو متغیر م نادار اساات و دو متغیر با یمدی ر
رابطه خطی دارند .همانگونه که در جدول شااامار  1مشااااهد
میشود ،استانداردسا ی و توس ه فناوری یریب همبست ی 8/32
را باقابلیت اطمینان بی ا  8/22به خود اختصار داد است که
این نتیجاه میتواناد بیاان ر وجود یاک رابطه خطی میان این دو
متغیر و همبسته بودن آنها باشد.
جدول  :5ماتریس همبستگی استانداردسازي و توسعه فناوري
موضوع
استاندارد

استاندارد

توسعه

سازي

فناوري

3

8/321

یریب همبست ی پیرسون

سازي
توسعه

8/321

فناوري

8/888

Y= 8/922X 1+ 8/032 X 2+ 8/120X 3+
8/193X 4+ 2/813

()99

کااه  X3مقررات X9 ،ساااهم بااا ار X1 ،فنی و بهر وری و
پژوه وتوساا ه اساات .نتایج بدسااتآمد ا تحلی همبساات ی
پیرسون و یریب تاثیر رگرسیونی به ترتیب در جداول شمار  3و
 2آمد است.
X0

جدول  :1نتایج ضریب تاثير رگرسيونی عوامل استانداردسازي بر
توسعه فناوري
ضرایب تاثير رگرسيونی

آماره

سطح

استانداردشده

t
9/120

خطا
8/803

سهم با ار

8/032

0/003

8/888

فنی و بهر وری

8/120

0/31

8/888

ریسک فناوری

8/813

8/803

8/312

پژوه وتوس ه

8/193

1/208

8/888

نام عامل

8/922

مقررات

7/199

مقدار عددي

8/888

سطح خطا

3

یریب همبست ی پیرسون

جدول  :7نتایج تحليل همبستگی پيرسون روابط ميان عوامل

سطح خطا

استانداردسازي و توسعه فناوري

بهمنظور بررسی چ ون ی رابطه و تاثیر عوام استانداردسا ی
بر روی توس ه فناوری ا تحلی رگرسیونی چندگانه استفاد شد.
همانطور که در نتایج جداول شامار  3و  2مشااهد میشود ،ا
میان پنج عام استانداردسا ی بهعنوان متغیرهای مستق  ،عام
پژوه وتوسااا ه بیشاااترین تاثیر را روی توسااا ه فناوری داردی
بهطوریکه تغییر هر واحد اساااتاندارد ا این عام  ،موجب تقریبا
 8/11انحراف اساتاندارد توس ه فناوری بهعنوان متغیر وابسته در
این مدل میشااود .عام سااهم با ار و عام فنی و بهر وری نیز با
تاثیر تقریبا یمساانی بهترتیب در جای ا های دوم و ساوم ا لحاظ
تااثیر بر روی توسااا اه فنااوری در این مدل قرار میگیرد .عام
مقررات نیز تاثیر م ناداری در تبیین تغییرات توس ه فناوری دارد
و در رتباه چهاارم قرار میگیرد .با توجه به نتایج ،هر چهار عام
تاثیر مثبت بر متغیر وابساااته دارند .اما درنهایت ،عام ریساااک
فناوری رابطه رگرسیونی و همبست ی م ناداری با توس ه فناوری
ندارد .بهمنظور پی بینی تغییرات توساا ه فناوری بر اثر تغییرات
متغیرهای مسااتق  ،میتوان مطابق رابطه شاامار  ،31یک رابطه
ترکیب خطی با استفاد ا مقادیر رگرسیونی استانداردشد عوام
اساتانداردساا ی نوشات .در این مدل رگرسیونی ،ا عام ریسک
فنااوری به علت عدم وجود رابطه م نادار صااارفنظر میشاااود.

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

بنابراین ،مدل رگرسیونی رابطه شمار  31برای پی بینی تقریبی
تغییرات توس ه فناوری ت ریف میشود.
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پژوهش

ریسک

فنی و

سهم

و توسعه

فناوري

بهرهوري

بازار

یریب
همبست ی

8/221

8/999

8/112

8/023

8/192

سطح خطا

8/888

8/801

8/888

8/888

8/880

قابلیت
اطمینان

 22درصد

ا

22
درصد

22
درصد

 21درصد

مقررات

 -5نتيجهگيري و پيشنهادها
پژوه جاری در پی یافتن نوس و شااادت ارتباط بین عوام
اصالی اساتانداردساا ی با توسا ه فناوریهای نوین است .در این
راستا ،ا تحلی اکتشافی  98گویه انتاامشد توس خبرگان1 ،
عام اصالی استانداردسا ی شناسایی شدند .با تحلی همبست ی
و رواب عوام اصالی شناساییشد استانداردسا ی ،مشا شد
که استانداردسا ی و توس ه فناوری دارای همبست ی قوی ،مثبت
و م ناداری با یمدی ر دارند .بهطوریکه توساا ه و ارتقای هر یک،
میتواناد محرکی برای ارتقای دی ری باشاااد .هر برخی ا عوام
اصاالی اسااتانداردسااا ی میتواند تاثیر دوگانه بر توساا ه فناوری
داشااته و در ب ضاای موارد ،محدودیتها و موان ی برای توسااا ه
فنااوری و نوآوری ایجاد نماید .ولی در ک  ،تاثیر قوی و مثبتی بر
توسااا اه فنااوری دارد .در میناه چ ون ی تاثیر عوام موثر در
توسا ه و ارتقای اساتانداردساا ی بر توس ه فناوری ،چهار عام :

محمدرضا سالمي نجفآبادي ،جواد فهیم و سهراب عبدالهزاده

پژوه و توسااا ااه ،ساااهم بااا ار ،فنی و بهر وری و مقررات،
همبسات ی م ناداری داشاته و به ترتیب ،بیشترین تاثیر مثبت را
در توسااا اه فنااوری ایفاا مینمااید .اما عام ریساااک فناوری،
همبساات ی م ناداری با تغییرات توساا ه فناوری ا خود نشااان
نمیدهد .در میان این عوام  ،عام پژوه و توسااا ه قویترین
همبساات ی و بیشااترین تاثیر را در تغییرات توسا ه فناوری دارد.
بنابراین ساارمایهگذاری بر پژوه و توساا ه اسااتانداردها نق
بار ی را در توساا ه فناوری میتواند ایفا نماید .پسا آن ،دو عام
سهم با ار و فنی و بهر وری همبست ی به نسبت قوی و م ناداری
را با توس ه فناوری دارد .بنابراین استانداردسا ی فناوری ا طریق
تسااهی تجاریسااا ی ،کاه ریسااک با ار و تس اریع در عریااه
محصاااولااات فناااوری ،نق حمااایتی ا فناااوریهااای نوظهور و
محصاااولااات فناااوریهااای نوین را ایفااا مینمااایااد .همچنین
اسااتانداردسااا ی ا طریق عام فنی و بهر وری با میساارسااا ی
بهبود مساتمر ،افزای بهر وری و تسهی انتقال دان در توس ه
فنااوری نق باار ی را ایفاا مینمااید .اما درخصاااور دو عام
مقررات و ریسک فناوری در اینجا یک نمته حائز اهمیت است که
با توجه به وجود همبسات ی ی یف و بهرو خطای بالا در تحلی

رگرسااایونی این دو عااما میتوان بیاان کرد کاه مادل تحلی
رگرساایونی توانایی کافی در تحلی رواب این دو عام با توس ا ه
فنااوری را نادارد .باا توجاه باه نتاایج پژوه و با بهر گیری ا
ابزارهای استانداردسا ی ،به صنایع پیشنهاد میشود:
روی واحدهای پژوه و توسا ه اسااتانداردها ساارمایهگذاری
نمایند .صااانایع دفاعی ،واحدهای پژوه و توسااا ه و توسااا ه
اساااتانداردساااا ی را ادغام نمایند .تجاریساااا ی محصاااولات
فنااوریهاای نوین را تساااهی نمایند .با حمایت ا محصاااولات
فنااوریهاای نوین ،ریساااک باا ار را کااه دهند .در عریاااه
محصولات فناورانه تسریع نمایند .بهبود مستمر ،افزای بهر وری
و تسهی انتقال دان در توس ه فناوری را انجام دهند.
همبسات ی یا یف دو عام اصلی استانداردسا ی(مقررات و
ریساااک فنااوری) باا توسااا ه فناوری ،محر شاااد .اما به دلی
محدودیت مانی ،نیا به کساااب اطلاعات بیشاااتر و مدلساااا ی
قویتر ریاایااای ،امماان انجاام مطاال ه عمیقتر مقدور ن ردید.
درنتیجه ،به محققان پیشنهاد میشود :پژوهشی در خصور تاثیر
این دو عام استانداردسا ی بر روی رشد نوآوری و فناوری ت ریف
و انجام پذیرد.
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