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 چكيده
 ؛ه استكید قرارگرفتاهای كلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین مادر مورد تافزایش پوشش استاندارد و استانداردسازی در سیاست

تی سدرافزایش تولید ناخالص ملی در فضدای دانگدهاهی و اارایی كگور ایران بهرسدد نقش اسدتاندارد در نظر میلیکن همچنان به

شد در ر را ای علمی، نقش استانداردهدف اصلی این تحقیق آن است تا به شیو مل بیگدتر اسدت  نگدد  اسدت و نیازمند تاشدناخته

 واكاوی میاهیم، اصطلاحات و ارتیاطات بینطور كلی با اقتصدادی تییین نماید  رو  این پووهش تحلیل محتوای كییی اسدت كه به

شناسی ویو  این پووهش، آن را این میاهیم سعی در استنیاط و آشکار كردن الهوهای نهان در مگاهدات و اسناد مکتوب دارد  رو 

ا شد  است ب بلکه تلا  آوری نگد طور مستقیم امعهها بزیرا در این پووهش داد  ؛از حالت یک تحقیق معمولی خارج كرد  است

بررسی  پس ازشدد ، به اههارنظر پیرامون مسلله اصلی تحقیق پرداخته شود  آوری و تحلیل نتایج سدایر تحقیقات  معتیر اناا امع

ثیر قرار اوری كل عوامل تولید را تحت تمگدد ص شددد كه در كگددورهای مورد بررسددی، تعداد اسددتانداردها توانسددته اسددت بهر 

های منار گردید  اسدددت  متهیرهایی همچون بهیود نوآوری GDPبود  اسدددت  و از این رههبر به افزایش دهد)حداقل با آن مقارن 

ایااد  ای،وكار، افزایش مانایی كالاهای سرمایهتدریای، افزایش تسدهیم و ابب دانش، افزایش تقارن اطلاعاتی و بهیود محی  كس 

 كنند گری میمسیر میانای زبان مگترک با بازارهای اهانی و تقویت صادرات در این
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 مقدمه -2
افزایش پوشددش اسددتاندارد و اسددتانداردسددازی برای تمامی 

اقگدددار  محصدددولدات داخلی و ترویج این فرهن  در میان تمامی

های كلی اقتصاد مقاومتی از سیاست 22بند  صراحت دراامعه به

اامع علمی كگور، سند مهم  اشدار  قرارگرفته اسدت  نقگه مورد

دیهری است كه تلا  دارد بین دستاوردهای علمی و صنعتی پل 

سددند،  ذیل  چهارمین راهیرد از راهیردهای عمومی  این [ 31]بزند

تقاضا برای علم و  موتور محرک توسدعه اسدتانداردسدازی به مبابه

امله ماد   ایر قوانین مادر ازفناوری انهاشددته شددد  اسددت  در سدد

سداله پنام توسعه امهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنج 262

 38و  63، 63های برنامه شدگدم توسعه و مواد سدیاسدت 68بند 

ث میحساله شگم توسعه امهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنج

 استاندارد مطروح نظر قرارگرفته است 

با تواه به اهمیت نقش اسدددتانداردسدددازی در ارتقای كیییت 

ز  لا ،كنندگانتولیدات داخلی كگددور و بهیود سددطا رفا  مصددرف

است نقش دقیق سازمان ملی استاندارد در راستای رونق و اهش 

های ترین برسدداختتولید مورد بررسددی قرار گیرد  یکی از نزدیک

اقتصاد  كلان به میحث  رونق  اقتصادی، تولید  ناخالص داخلی است 

صددورت شددیاف توسدد  مركز ملی آمار محاسددیه سدداله بهكه همه

بین كگورها  یافی برای مقایسددهگردد  این شداخص مینای  شدمی

آورد  در این تحقیق قصدددد داریم بررسدددی كنیم كدده واود میب

تواند به بهیود درآمد ناخالص داخلی اسددتانداردسددازی چهونه می

 كمک كند 
 

 مبانی نظری -1
 استانداردسازی -1-2

های فنی یا سایر اسناد عمومی كه با اسدتاندارد یعنی مگ صه

شددد  و نیعان تدوینتصددوی  كلی تمامی ذیهمکاری و ااماع یا 

ابی به منظور دستیبراساس تلییق نتایج علمی، تاربی و فناوری به

نهاد عنوان یک كل توسددد  یکبیگدددترین سدددود برای اامعه به

استاندارد در معنای عا  خود  [ 32]شد  استباصدلاحیت تصدوی 

ظم به ننظم اسدت و استانداردسازی مترادف با تنظیم و  مترادف با

گوید: استاندارد ترین تعاریف مییکی از اامع  [33]كگدیدن است

یعنی نظمی میتنی بر نتایج ثابت علو ، فنون و تاارت بگددری كه 

منظور ایااد هماهنهی و وحدت هایی بهصدددورت مقررات و نظا به

رویه، افزایش میزان تیاهم، تسددهیل ارتیاطات، توسددعه صددنعت، 

ار كو حیظ سلامت و ایمنی عمومی به اویی در اقتصاد ملیصدرفه

اسددتاندارد برحسدد  مورد عیارت اسددت از   [33]شددودگرفته می

تعیین تما  یا برخی از خصددوصددیات و مگدد صددات هر فرآورد  از 

، دهند ، تركی تگکیل یقییل نوع، انس، منگأ، مواد اولیه، اازا

سداخت، نحو  اسدتیاد ، طرز نصد ، كیییت، كمیت، شکل، رن ، 

بندی و هری، وزن، ابعاد، عیار، ایمنی، چهونهی بسدددتهوضدددع ها

گدباری، رو  آزمایش و همچنین یکنواخت كردن اورا  علدامدت

 [ 36]اداری و اسناد بازرگانی و مالی و امبال آن

اهت  اسدتانداردسدازی: فعالیتی اسدت كه برای ایااد شرای 

 ابنظرگرفتن مگکلات بالیعل و بالقو  اسدتیاد  معمول و مکرر با در

ای از نظم در موضوع موردنظر اناا  هدف دستیابی به دراه بهینه

طور خاص شدددامل فرآیندهای تدوین، ها بهگیرد  این فعدالیتمی

  [36]نگر و اارای استانداردها است

 :استانداردسازی

 زمینه های علمی و فنی درها: اسددتانداردها پایه* برای دولت

زیست را ایااد نمود  و قوانین مربوط به بهداشت، ایمنی و محی 

 كنند همچنین زمینه رشد اقتصادی را فراهم می

المللی كه مظهر توافقات * برای كگددورها: اسددتانداردهای بین

   با تعریفاست شد عنوان منابع مهم فنی شناختهاهانی اسدت به

رهای صددادراتی هایی كه از محصددولات و خدمات در بازامگدد صدده

ای برای تصددمیمات المللی پایهرود، اسددتانداردهای بینانتظار می

درسدددت در هنها  توسدددعه منابع و الوگیری از اسدددراف آنها در 

 گردد كگورها محسوب می

ای برای تما  رقیا * برای تسدهیل تاارت: استانداردها زمینه 

ی یا كند  همچنین واود اسدددتاندارهای ملدر بدازارهدا ایاداد می

ع فنی برای تاددارت ایادداد كنددد توانددد موانالمللی م تلف میبین

 كه هدف محدود كردن كالاهای وارداتی باشد ب صوص زمانی

* برای تولیدددكنندددگددان: بددا اسدددتیدداد  از اسدددتددانددداردهددا، 

توانند محصدددولات و خدمات خود را در حد تولیددكننددگدان می

ای هتوانند در زمینهیم ،قیول تولید و ارائه نمایند  از طرفیقدابدل

بسددیاری در بازارهای اهانی رقابت و محصددولات خود را عرضدده 

 كنند 

های فنی وسددیع ایاادشددد  بر پایه * برای مگددتریان: رقابت

دهد و آنان از اسدتانداردها دامنه انت اب مگتریان را گستر  می

 برند اثرات رقابت ایاادشد  بین تولیدكنندگان سود می

امعدده: انطیددا  محصدددولددات و خدددمددات بددا * برای آحدداد ادد

اسدددتانداردها تضدددمینی برای كیییت، ایمنی و قابلیت اعتماد آنها 

كیییددددددت زندگددددددی را توانند است و درنتیاه استانداردها می

 تضمیددن كننددد 

زیست: اسددتانداردها در كیییددت * بددددرای حیدددظ محی 

ات بددددرای گددددددعوخاک و در انتگددددار گازهددددا و تگعهوا، آب

    [2]ثیددر داردزیست تاحیددظ محی 
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 توليد ناخالص داخلی و اجزای آن -1-1

  و رشددد آن از متهیرهای اساسی GDPتولید ناخالص داخلی)

به   دهداسددت كه روند كلی حركت اقتصدداد كگددور را نگددان می

عنوان معیاری همین دلیدل تولیدد ناخالص داخلی و افزایش آن به

ح است و بررسی برای سدناش عملکرد اقتصادی یک اامعه مطر

ثر بر آن از دیرباز موردتواه بود  اسددت  از منابع رشددد عوامل مو

 وری عوامل تولید اشار  كرد توان به افزایش بهر اقتصادی می
عنوان یکی از وری بهیت بهر امروز  در همه كگدددورها به اهم

های توسدعه اقتصدادی و كسد  برتری رقابتی در عرصه ضدرورت
  [28]المللی تأكید دارندبین

دانسددت   6و اثرب گددی 2توان تركییی از كاراییوری را میبهر 
كارایی به میهو  صحیا اناا  دادن كار و اثرب گی به میهو  كار 

ها محصول صدحیا اسدت  یعنی ممکن است با مصرف كمتر نهاد 
بیگدددتری تولید كرد ولی این محصدددول كیییت مطلوب موردنظر 

شد ، اما كنند  را نداشدته باشد  در این حالت كارایی واقعمصدرف
اثرب گددی دارای  ،رواسددت، ازاینچون محصددول فاقد كیییت لاز  

نهایی تترتی  تحقق كارایی و اثرب گددی هركدا  بهایننیسددت  به
وری نیروی وری ن واهد شدددد  دو میهو  بهر موا  افزایش بهر 

وری سدددرمایه اسدددتیاد  بهینه از عوامل نیروی كار و كدار و بهر 
  اسدددتیاد  بهینه از تركی  TFPوری كل عوامل)سدددرمایه و بهر 

وری كل عوامل، علاو  بر دهد  رشد بهر عوامل مبكور را نگان می
كنند  رشددد مینهای تولید، یکی از منابع مهم تا رشددد كمی نهاد

وری كل عوامل اقتصددادی در سددطا كلان اسددت و شدداخص بهر 
 بیانهر متوس  تولید به ازای هر واحد از كل منابع تولید است  

 ای كه بین كگورهافگرد  واسدطه رقابتدر موقعیت كنونی به
ها برای كسدد  سددهم بیگددتری از تاارت اهانی واود دارد، آن

امین را از طریق بهیود سدداختارها ت GDPكنند تا رشدددسددعی می
مدت ت صصی، سطا های آموزشی كوتا تا با اارای برنامه نمایند

های مواود را به مهدارت شدددا لین را افزایش دهندد و یا هرفیت
 های نوین ماهز نمایند آخرین فناوری

بسدیاری از كگورهای آسیای انوب شرقی و اقیانوسیه مانند 
تواهی از رشد اقتصادی خود را از طریق مالزی و ژاپن سدهم قابل

بهیود سدددداختددارهددای مدددیریتی، نیروی انسددددانی، تاهیزات و 
  [28]اندآلات بدست آورد ماشین
 

 شناسی پژوهشروش -9

شدددناسدددی ک فن آماری، یک رو فرایند فراتحلیل بیش از ی
 

4 Efficiency 

5 Effectiveness 

6 German Institute for Standardization (2000) 

7 Department of Trade and Industry (2005) 

بندی دقیق ها، صورتای از پووهشدار ماموعهبرای بررسدی نظا 

ها، اناا  یک استاوی اامع و تهیه ملاک ورود یا حبف فرضدیه

های اثر ها و انداز هدا، ثیدت و نههداری تركی  آماری داد مقدالده

ها و كنند های متعدد، اسددتاوی تعدیلآمد  از بررسددیبدسددت

یرهددای میددانای برای تییین اثرات موردنظر و گزار  نتددایج مته

در  های كییی ا ل  شدامل دو ب ش است   فرا تحلیل[38]اسدت

ای از وضددعیت  به كمک آمار توصددییی، خلاصدده ،ب ش ن سددت

شددود و در ب ش دو  نتایج های مواود در آن حوز  ارائه میمقاله

ال اصددلی  این سددو  [6]شددودبندی میهای مواود امعپووهش

پووهش چنین اسددت: اسددتانداردسددازی از چه طریق و چهونه بر 

GDP ی ال، از فراتحلیل كییوگبارد؟ برای پاسخ به این سثیر میات

ها از در پووهش حاضددر به دلیل برخی محدودیتاسددتیاد  شددد  

نظر در حام مقاله صرف تحلیل  آماری  مقالات از امله محدودیت

 ها تامیع گردید ی  نظری  آندستاوردها شد و صرفا
 

 ال تحقيقهای پاسخگو به سوتاملی بر پژوهش -0
های رقابت ها، در دایر امروز  كده در اهان، رقابت سدددازمان

مالی و اقتصددادی افتاد  اسددت و اهان دسددتاوردهای تولیدی و 

سددناد؛ تااری را بیش از هر چیز در قلمرو مالی و اقتصددادی می

اسدتانداردسازی نیز از این روند مستبنا نیست و میل اسدتاندارد و 

صدددنعدت بده ارزیابی راندمان اقتصدددادی اسدددتاندارد و  فزایندد 

گردد  نتایج منظم و گر میهرروز بیگددتر الو  ،اسددتانداردسددازی

تواند براسددداس یک مینای متعارف بدسدددت اطمینان تنها میقابل

اناا   های زیادی دسدددت بهآیدد  در همین راسدددتدا، سدددازمدان

شد  توس  های اناا طور مبال، رو به  های متعدد زدندپووهش

وزارت تاارت و صددنعت  و  2833)3موسددسدده اسددتاندارد آلمان

 ، رابطدده بین تعددداد 2883) 1الملددلمركز اقتصددداد بین 7انهلیس

وری نیروی كار را در طول زمان موردبررسددی اسددتانداردها و بهر 

 ،است DIN 1سسه استاندارد آلمان)ومكه  آن قراردادند  یک نمونه

سدددسدددات تحقیقاتی خواسدددت تا تحقیقات خود را در مورد واز م

كارایی اقتصددادی اسددتانداردسددازی آ از كنند  با این هدف كه اثر 

اقتصادی شیاف  ها و مزایای استانداردسازی، در هر دو انیههزینه

 :ددهای از هر مطالعه را ارائه میهای زیر خلاصهگردد  ب ش

اقتصادهای  ثیر استانداردها برا  ت2831)38ارموند گریمسدیی
دهددد كدده بین   نتددایج نگدددان میشدددمددال اروپددا بررسدددی كرد

8 Centre for International Economics (2006) 

9 Deutsches Institut für Normung 

10 Gjermund Grimsby (2018) 
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وری در همه كگورهای شمال اروپا رابطه اسدتانداردسدازی و بهر 
مبیتی واود دارد  متوسدد  رشددد سددها  اسددتاندارد در چهار دهه 

كه در این دور  درصد بود  است  7گبشته شمال اروپا نزدیک به 
  [21]وری نیروی كار همرا  بود  استدرصد رشد بهر  61با 

های نوپا در   با مطالعه موردی از شدددركت2831یی)سدددگریم
وری آموزشدددی و فنداوری رفدا ، به ترتی ، نگدددان دادند كه افند

سدت آوردن سدود كل انداردسدازی یک عامل كلیدی برای بداسدت
  اسددت  به این دلیل ICTاطات)وری از فناوری اطلاعات و ارتیبهر 

اسدددت كده اسدددتداندداردهدا مگدددکلات خاص را در بازار برطرف 
    [21]كنندمی

متقابل نوآوری و    به بررسدددی رابطه2837)33زو و همکداران
توسددعه پرداختند  نتایج ی درحالاسددتانداردسددازی در كگددورها

دهد كه استانداردها نوآوری را از سه طریق آمد  نگان میدسدتب
، اثیددات و پددبیریكننددد: نوآوری از طریق مقیدداستسدددهیددل می
    [61]هماهن  كردن

یافته یک ای توسددعههمچنین اسددتانداردسددازی دركگددوره
توسعه گرایش به پبیر  در كگورهای درحال فرآیندی پویاسدت 

اسدتانداردهاسدت و بین اهداف رشدد اقتصادی و توسعه ااتماعی 
 شکاف واود دارد 

هددای   بدده بررسدددی انهیز 2833) 32نبدلددایدنددد و همکددارا
ه دهد كاسدتانداردسازی از كگور آلمان پرداختند  نتایج نگان می

ای به ویو  آلات علاقهبر  و ماشدددین های فعال در حوز شدددركت
گباری اهت اطمینان از هم وانی ثیرگباری بر فضدددای قانوناتد

ز ا ین استانداردها یکیها و منافع صنعتهران دارند كه تدوسیاست
ها ثیرگباری بر این فضدددای قانونی اسدددت  پووهشهدای تدارو 

تر فعال در این های كوچکدهد كه شدددركتهمچنین نگدددان می
منظور كسددد  اطلداعدات و دسدددترسدددی به دانش، در حوز  بده
 ایهای اسددتانداردسددازی با سددایر ذینیعان مگدداركت ویو فعالیت
  [22]دارند

ثیر اتدد  36 6283ای دیهر بلدداینددد)هدمدچدنین در مطددالعدده
اسدتانداردسدازی و اسدتانداردها روی نوآوری را بررسی كردند كه 

محاسدیات نگددان  3113و  3133های برای دور  زمانی بین سدال
از تولید  3%داد كه اطلاعات مواود در اسددتانداردها و قوانین فنی 

طوركلی، تما  مطالعات عهد  داشدددت  بهناخالص ملی آلمان را بر
ها به علت پیگرفت انتگار دانش، استاندارد دهد كهملی نگدان می

د  سهم استانداردها بر نرخ رشد تاثیر مبیتی بر رشدد اقتصادی دار
 

11 Zoo, H., de Vries, H and Lee, H. 

12 Blind, K. and A. Mangelsdorf 

13  Knut Blind (2013) 

14 DTI 

15 Haimowitz and Warren. (2007) 

در فرانسده و استرالیا،  %8.1در آلمان،  %8.1در هر كگدور برابر با 
سدددهم  همچنیندر كانادا اسدددت   %8.2در انهلسدددتدان و  8.6%

لاً پایدار ر م كاهش در رشدددد كلی، كامبه اسدددتانداردهای رشدددد
  [26]است

  در موسدددسدددده 2883بدده دنیددال این مطددالعدده، كنو )
دیهری برای بررسدددی نقش  اسدددتداندداردسدددازی آلمان مطالعه

آلمان، اتریش و سوئیس  اسدتانداردسدازی در اقتصداد سده كگدور
اسدتانداردهای شركت به دلیل  دهد كه  نتایج نگدان میاناا  داد

كارها ومبیتی بر كسددد  اثیرشددددت تكمک به بهیود فرآیندها، به
های معامله را كه اسددتانداردهای صددنعت هزینه، درحالیگباشددت

اوری كمک ی ادید را بازكرد  و به تهییر فنكداهش داد ، بدازارها
    [66]اندكرد 

، از یددک مدددل DTI 32)انهلیس وزارت تاددارت و صدددنعددت
برای  3121-2882گلاس در دور  زمانی دا-اقتصددادسددنای كاب

اسددتانداردها در تعیین فعالیت اقتصددادی و در  نگددان دادن نقش
 وری برای انهلیس استیاد  كردند نتیاه رشد بهر 

 نتایج حاكی از آن است كه:
وری نیروی كار درصد از نرخ رشد بهر  36استانداردسازی -3

 در این زمان را به خود اختصاص داد 

چهار  از یک درصدددد تهییرات فناورانه اسدددتانداردها با یک-2
 مرا  بودند ه

ار وری كاسدتانداردها و نسیت سرمایه به نیروی كار با بهر  -6
    [27]ارتیاط مبیتی دارند

ثیر ای را برای بررسدددی تامطالعه 36  2887هایمووتیز و وارن)
 اناا  دادند   3113 - 2882استاندارد در اقتصاد كانادا از سال

مسددتقیم و دهد كه اسددتانداردها رابطه ا نگددان مینتایج آنه
ی گیرهمچنین اسددتانداردها با انداز  وری كار دارند مبیتی با بهر 

وری تولید سددرانه در سدداعت كاركرد، نقش مهمی در افزایش بهر 
 ای برایاسدددتانداردسدددازی پایهكنند  وی كار در كانادا اییا مینیر

  [21]بهیود مستمر نوآوری و توسعه محصول ادید است

در انامن اسدددتددانددداردسدددازی  33 2881همچنین، میوتی)
با اقتصددداد كلان  ی را درخصدددوصتحقیق AFNOR  37فرانسددده)
 یلهوسثیر استانداردها بر رشد اقتصادی اناا  داد كه بهموضدوع تا

گیری شدددد  نتایج آنها نگدددان انداز  TFP 31وری كل عوامل)بهر 
ثیر اسددتانداردها در ، تا3168  از سددال طور متوسدددهد كه بهمی

 كه تهییراتطوریبه ؛دار و مبیت بود  استدی، معنیرشدد اقتصا

16 (Miotti, H, 2009) 

17 Association Française de Normalisation 

18 Total Factor Productivity 
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در  ٪8.32طور مبیت با تهییرات در سدددها  اسدددتانداردها به 3%
  [ 62]وری كل عوامل مرتی  استبهر 

در استرالیا برای  CIE 31الملل)ای در مركز اقتصاد بینمطالعه
های  اد دارزیابی نقش استانداردها در اقتصاد استرالیا با استیاد  از 

های اقتصدداد كلان را طوری كه داد اناا  شددد  به 3132- 2886
ر وری دبرای تعیین واود رابطه آماری بین سها  استاندارد و بهر 

سدددهم  ٪3زایش وتحلیل كرد و نگدددان داد كه افاسدددترالیا تازیه
   [66]همرا  است TFPدر  ٪8.37استانداردها با افزایش 

مزایای اقتصادی نیز به بررسی  28 2833استوكس و همکاران)
اسدددتدانداردسدددازی در نیوزلند پرداختند  از ادبیات این پووهش 

توان نتیاه گرفت كه اسدددتانداردها با الوگیری از عد  تقارن می
  شونداطلاعات و امکان و تگویق نوآوری، مانع از شکست بازار می

وری از طریق ایااد اسدددتداندداردهدا همچنین بداعث افزایش بهر 
مقیاس اقتصدادی، با امکان دسدترسدی خارای به شیکه و كاهش 

شدددوند  همچنین در طول زمان، بین تعداد های معامله میهزینه
ای وری نیروی كار در نیوزیلند رابطهاسدددتداندداردها و میزان بهر 

    [67]مبیت واود دارد

های استانداردسازی، مطالعاتی كه گیری فعالیتپس از انداز  
ع از مدل تاب  شددد  اسددتتکمیل AFNOR و DIN  ،DTIتوسدد  

ثیر فعالیت استانداردسازی روی داگلاس برای آزمون تا-تولید كاب
اند  نتایج این مدل نگان داد كه یک رابطه وری استیاد  كرد بهر 

ی ورگیری بین كاتالوگ اسدتانداردها و رشد بهر انداز آماری قابل
یددافتدده  یکی فولر تعمیماز آزمون د DTIواود دارد  مطددالعدده 

(ADF   اسدددتدیدداد  كدرد  برای این آزمون، در این مطددالعدده
هایی را اناا  دادند كه نتایج رگرسددیون نگددان داد كه رگرسددیون

وری كار و سهم استانداردها و بین یک رابطه واحد بین متهیر بهر 
وری نیروی كار و نسدیت سدرمایه به اشتهال واود دارد  این بهر 

  DTIهمچنین به وزارت تاارت و صددنعت انهلیس)رگرسددیون 
وری درازمدت اااز  داد تا میزانی را كه اسددتانداردها با رشددد بهر 

مرتی  هستند، محاسیه كنند و به این نتیاه دست پیدا كنند كه 
 مدت استانداردها كم است ثیر كوتا ات

مقایسدده  CGEسددازی مدل همچنین در نتایج دو مدل شددییه
ثیر استانداردها اكید بر این دارند كه تتا Bو  Aریوی نتایج دو سنا

 وریثیر اسدددتانداردها بر بهر تنها از تاتولیدد ناخالص داخلی نهبر 
ید ثیر بیگتر استانداردها بر تولشدوند، بلکه تانیروی كار ناشدی می

طور )یعنی بهTFPثیر آن بر اناخالص داخلی و اقتصددداد كلان، از ت
 شود كار و سرمایه  ناشی میوری نیروی ضمنی، بهر 

 

19 Centre for International Economics(2006) 

20 (Stokes, F., et al, 2011)  (  

21 Kalani, A.; et al, 2016 

22 foreign direct investment 

دهد كه افزایش نگددان می  CGEسددازی مدل تایج دو شددییهن
تواند منار سددداله می 38طی یک دور   TFPدرصددددی در  8.38

درصد در تولید ناخالص داخلی سالانه اقتصاد  3.8اضدافه شددن به
درصد به مصرف خانوار و افزودن  3.2شود كه شامل اضافه كردن 

 م صادرات است درصد به حا 8.1
برآورد اقتصددادسددنای، مطالعات موردی و اسددتیاد  از مدل 

CGE وری و تولید دهندد  ارتیاط بین اسدددتانداردها، بهر نگدددان
طور مگ ص، نگان داد  شد به ناخالص داخلی در نیوزیلند اسدت 

كلان  لص داخلی و اقتصادثیر بیگتر استانداردها بر تولید ناخاكه تا
وری هردوی نیروی كار و طور ضدددمنی از بهر به، TFPیرات از تاث

 شود سرمایه حاصل می
و  ISO 9000رابطه بین  23 2833در پووهش دیهری، كلدانی)

از  2833تا  3116رشددد اقتصددادی در مالزی را برای دور  زمانی 
وتحلیل رگرسدددیون میانی بررسدددی كردند  از نتایج طریق تازیه

ت و معنادار بین شددد  اسددت كه همیسددتهی مبیمطالعه مگدد ص
در  GDPو  ISO 9000سددازگاری اسددتانداردهای مدیریت كیییت 

و صددادرات  22گباری مسددتقیم خارایمالزی و همچنین سددرمایه
كه رعایت اسدددتانداردهای طوریدارد، به واود 26كالاهای تولیدی

عنوان یک عامل مهم در رشدددد به ISO 9000مددیریدت كیییت 
   [63]شد  استاختهتوسعه شناقتصادی كگورهای درحال

ای تحت عنوان اسددتانداردسددازی در مقاله 22 2838سددوان)
وری، تاارت و نوآوری را رابطه استانداردها با رشد و بهر  ،اقتصداد

بررسی كردند كه نتایج حاكی از آن است كه ارتیاط معناداری در 
وری سدطا اقتصاد كلان بین استانداردسازی در اقتصاد، رشد بهر 

و رشدد اقتصداد كل همچنین بین استانداردسازی و تاارت واود 
    [61]دارد

ای تحت عنوان اد ا  در مطالعه 26 2837همکاران)كسدددیر و 
ثیر بر كیییت خدمات، رضایت ، تاسازیاستانداردسازی و سیارشی

مگددتری و وفاداری را بررسددی كردند  یک نظرسددنای میتنی بر 
مگتری در مالزی از سه صنایع خدماتی شامل  636پرسگنامه از 

و مدل آوری شدد های بهداشدتی، هتلداری و آموز  امعمراقیت
ها نگدددان مورد تائید قرار گرفت  یافته PLS-SEMبا اسدددتیاد  از 

 دهد كه:می

سازی ارائه خدمات   هماهنهی اسدتانداردسازی و سیارشی3) 
 منظور بهیود كیییت خدمات حیاتی است؛به

ثیر سددازی تاسددازی در مقایسدده با سددیارشددی  اسددتاندارد2)
 ؛بیگتری بر كیییت خدمات دارد

23 export of manufactured merchandise 

24 Swann, (2010) 

25 (Kasiri, L. A., et al, 2017) 
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ر ثیکردی در مقددایسددده بددا كیییددت فنی تدداعمل  كیییددت 6)
 ؛بیگتری بر رضایت مگتری دارد

ثیر زیادی بر وفاداری مگدددتری ا  رضدددایدت مگدددتری تد2)
 [ 62]دارد

ثیر اسددتانداردسددازی ات 23 2881ردوندو و كامیرا فیررو)-پولو 
ها با یک فرآیند تولیدی بنها  بر گرایش بلندمدت رواب  شدددركت

 های این تحقیق نگانكردند  یافتهكنندگان خود را بررسی عرضه
ثیر مهمی در رواب   میان ارتیاطات و اعتماد، اعتماد دهد كه تامی

و تعهد، رضدددایت و گرایش بلندمدت، رضدددایت و تعهد و تعهد و 
 هایی كهواود دارد؛ بنابراین، بنها  شدددد مطرحگرایش بلندمدت 

یگدددتری اند، تمایل بفرآیندهای تولیدی خود را اسدددتاندارد كرد 
كنندگان خود كه آنها با عرضه دارند برای اسدتانداردسازی روابطی

    [66]كنندایااد می
نیز به بررسی رعایت  27 2836همچنین اسپنس و همکاران) 

ونقل هوایی پرداختند  المللی در زمینه حملاسدددتدانداردهای بین
 المللینتایج این مطالعه نگان داد كه با افزایش استانداردهای بین

ومیر كاهش پیدا و همچنین افزایش تولیدد نداخدالص میزان مرگ
    [28]كرد

 زیستمحی  به بررسدی بهیود استانداردسازی 21 2836اهو)
دهد كه باواودی كه   نتایج نگدددان میاتحدادیده اروپدا پرداخدت

، سدیاسددت محصددول ادید، اسددتاسدتانداردها و مقررات متیاوت 
ها و استانداردهای دستورالعملشدامل توسدعه ارتیاطات قوی بین 

  [68]هماهن ، مانند سیاست استانداردسازی است

ای را در مورد اینکه مطالعه 21 2882اسدددتیونسدددون و بارنز) 
چه  ISO 9000بدازاریدابان صدددنعتی در مورد صددددور گواهینامه 

را بررسی كردند  نتایج حاكی از آن است كه  ،چیزهای باید بدانند
یدار صددنعتی و بر رفتار خر 1888امه ایزو ههور و پبیر  گواهین

ثیر مهمی داشددته اسددت  این سددیسدددتم ها تابر رواب  شددركت
اسدتانداردسدازی فرآیندها باعث كاهش عد  قطعیت برای انت اب 

    [63]شودها میمحصولات و خدمات شركت

ای بدده بررسدددی در مطددالعدده  3612)رحمددانی و همکدداران
در بررسی   استانداردسازی خدمات گردشهری در ایران پرداختند

المللی مواود در طیقدات خددمات اسدددتداندداردهدای ملی و بین
استاندارد ملی  23شد  مگ ص شد كه حدود گردشدهری تعریف

با مقایسدده بین  ،المللی واود دارد  درنهایتاسددتاندارد بین 32و 
هددای مواود برای المللی، فرصدددتی و بیناسدددتددانددداردهددای مل

های خدمات اسدددتانداردسدددازی در طیقات اصدددلی و زیر سدددطا
  [3]وتحلیل و بررسی شدگردشهری تازیه

نقش اسدددتانداردسدددازی خدمات   3616)مددنی و همکاران 
 

26 Polo-Redondo and Cambra-Fierro(2008) 

27 Spence, Fanjoy et al.(2015) 

صددنعت هتلداری ایران در تولید برند ملی را بررسددی كردند  نتایج 
و استانداردسازی مواود  بندیهای دراهنامهمگد ص شدد شیو 

 كنونی نیسددتند  در پاسدد هوی نیازهای متنوع گردشددهران دنیای
نتایج آزمون مدل نگان داد ساختارهای خدماتی و فیزیکی  ،ادامه

هتددل، نقش انکددارندداپددبیری در رشددددد گردشدددهری فرهنهی، 
  [37]شدن دارداستانداردسازی و ساخت برند ملی اهت اهانی

های ای با عنوان تلا مطالعه  3616)خسدددروی و همکداران
ارتیاط بین ابعاد دانش، فرآیندهای پووهش و  ،اسدددتانداردسدددازی

 نتایج نوآوری را موردبررسدی قراردادند در این پووهش نگان داد 
 زمانی كه فعالیت اسدتانداردسازی در یک بنها  با دراه ،شدودمی

 بدالدایی از دانش مددون همرا  باشدددد، نوآوری تدریای و نوآوری
رادیکال و ماژولار  كه نوآوریدرحدالی ؛یدابددمعمداری افزایش می

  [6]شودمحدود می
های اثرب گددی با ارائه شدداخص  3613)لو و همکارانبگددارت

در  IDS 2881:383اسددتقرار اسددتاندارد نظا  انطیا  محصددول 
های های كییی و بررسددیهای دفاعی با اسددتیاد  از رو سددازمان
ای و اسنادی مگ ص كردند كه سه شاخص مهم ارتقای كتاب انه
تقرار ثیر بسزایی در اس، رضایت مگتری و پایداری تولید تاكیییت

این اسدددتاندارد و نیز افزایش و ارتقای كیییت محصدددول، قابلیت 
  [2]دیت مگتری دارتولید و درنهایت رضاپایداری 

به بررسددی چهونهی   3616)محمد روضدده سددرا و همکاران
های باصددرفه حمایت اسددتانداردسددازی از تولید و انتگددار نوآوری

دهد كه اقتصددادهای نوههور در سددایر پرداختند  نتایج نگددان می
محصولات خود را متنوع كرد  و در بسیاری از  نقاط اهان، دامنه

اند  نوآوری باصرفه ممکن است از طریق شدد پبیرتر بازارها رقابت
كنند ، تهدیدی برای موفقیت ایاداد قددرت خرید برای مصدددرف

 تواند تقاضای داخلی وشمار آید كه مییافته بهاقتصدادهای توسعه
ها در بازارهای پبیری شددركتنرخ رشددد را از طریق افزایش رقابت

    [36]اهانی پگتییانی نماید
در پووهگدددی نقش   3612)همکددارانرضددددایی اارودی و 

ونقل بر رشدد اقتصدادی كگور با اسدتانداردسدازی در ب ش حمل
سدازی اقتصدادسنای بررسی كردند  نتایج نگان اسدتیاد  از مدل

گباری به مواودی سرمایه سرمایهدهد كه نیروی كار و نسیت می
د  متهیرهای افزود  دارمعنداداری بر رشدددد ارز ثیر مبیدت و تدا

افزود  ونقل به ارز م ارج استانداردسازی در ب ش حملنسیت 
كگور، شاخص دراه باز بودن اقتصاد، تهییرات شاخص بهای كالا 
و خددمدات و اندداز  دخالت دولت نیز نقش مبیت و معناداری بر 

  [7]دارندرشد این ب ش
در تییین اایها  اسدتانداردسازی   3612)عیاسدی و همکاران

28 Jagu, (2015)   

29 Stevenson and Barnes (2002) 
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آموزشدددی، دلایل ایااد اسدددتانداردها را  در ارتقدا  كیییدت نظا 
موردمطالعه قرار دادند  در این پووهش، اسددتانداردهای آموزشددی، 

ها و خدمات ای اسدددت كده كار كنترل كیییت فعالیتسدددامدانده
شدددد  از سدددوی نظا  آموزشدددی را بر عهد  دارد  با پبیر  ارائه

همهانی استانداردهای آموزشی، فرهن  انت اب صحیا در اامعه 
  [32]شد  و كیییت فرآیندهای گوناگون ارتقا خواهد یافتبییتت

  3612)ای دیهر محمودی میمنددد و مظدداهریدر مطددالعدده
 ها نگاناسدتانداردها و ایمنی مواد  بایی را بررسی كردند  بررسی

دهد كه یکی از مگددکلات مهم فراروی پیوسددتن كگددورهای می
  انطیا   ، عدWTOتوسدددعه به سدددازمان تاارت اهانی)درحال

  المللی استبا استانداردهای بینها قوانین و مقررات فنی ملی آن
نتدایج حداكی از آن اسدددت كده در عرصددده تادارت مواد  بایی، 

های كییی و بهداشدددتی براسددداس سدددازی از نیدازمنددیبرآورد
اسددتانداردها و ضددواب  مواود و ال  اعتماد مگددتریان از اهمیت 

و بقا در بازارهای رقابتی ملی و  بالایی برخوردار اسددت  لبا حضددور
 وری، بهیود و ارتقددا المللی، مسدددتلز  تواده بده افزایش بهر بین

   [33]مگتریان است كیییت و نیز افزایش میزان رضایتمندی
های اناا  شد  در ارتیاط با موضوع ترین پووهشبرخی از مهم

  است خلاصه شد  3قیق در ادول شمار  تح
 

 

پيشينه مطالعات صورت گرفته :2جدول 

 گيرینتيجه سال محقق
مفاهيم كليدی استخراج 

 شده

 مطالعات خارای

 ارموند گریمسیی

 
  استانداردسازی و بهر  وری در همه كگورهای شمال اروپا رابطه مبیتی واود دارد بین  2831

 2831 گریمزبی
فناوری وری از اسددتانداردسددازی یک عامل كلیدی برای به دسددت آوردن سددود كل بهر 

   است ICT) اطلاعات و ارتباطات

فنلاوری آموزشی، 

فناوری اطلاعات و 

 (ICTارتباطات )

 زو و همکاران

 
2837 

كنند: نوآوری با مقیاس بندی، اثیات و را  تسدددهیل میاسدددتانداردها، نوآوری را در سددده

تواند ابزار ارزشدمندی باشد تا خلیانان نوآور را به هماهنهی  از طرفی اسدتانداردسدازی می

حل برای اهداف عنوان یک را یک اسدددتقرار در مقیاس وسدددیع ارتقا دهد یا نوآوری را به

 هد توسعه یاری د

 

 2833 بلایند و همکاران

ای به تأثیرگباری بر فضددای ی ویو آلات علاقهی بر  و ماشددینهای فعال در حوز شددركت

های ها و منافع صنعتهران دارند شركتگباری اهت اطمینان از هم وانی سدیاسدتقانون

های فعالیتمنظور كسد  اطلاعات و دسترسی به دانش، در تر فعال در این حوز  بهكوچک

 ای دارنداستانداردسازی با سایر ذینیعان مگاركت ویو 

 

 2836 بلایند

 گیرد، استیاد  مؤثر وگیرندگان در صدنعت و سیاست صورت میچالگدی كه برای تصدمیم

تواند كارآمد از اسددتانداردسددازی برای ارتقای نوآوری اسددت همچنین اسددتانداردسددازی می

 مورداستیاد  قرار گیرد  ارتقاء نوآوریمنظور به

 ارتقاء نوآوری

 

موسسه استاندارد 

 DIN آلمان

 

  ها و مزایای استانداردسازی، در هر دو انیه اقتصادیسازی اثر هزینهشیاف 2833

 

 كنو 

 

2883 

واود یک رابطه مبیت بین استانداردها و خروای اقتصاد و تهییر این رابطه در طول زمان 

ر تأثير مثبتی بشددددت اسدددتانداردهای شدددركت به دلیل كمک به بهیود فرآیندها، به كه

های معامله را كاهش كه اسددتانداردهای صددنعت هزینهگباشددتند، درحالی وكارهاكسبب 

 اند را بازكرد  و به تهییر فنّاوری كمک كرد  بازارهای جدیدداد ، 

تأثير مثبتی بر 

بازارهای  -وكارهاكس 

 جدید

تاارت و وزارت 

 صنعت انهلیس
DTI 

 

2886 

 

در این زمان را به خود  وری نيروی كارنرخ رشد بهرهدرصد از  36اسدتانداردسدازی -3

 وری كار ارتیاط مبیتیستانداردها و نسیت سرمایه به نیروی كار با بهر  -2اختصداص داد  

 دارند 

وری نيروی رشد بهره

 كار



 ...تاثیرگذاري استاندارد بر تولید ناخالص داخلي از رهگذر تبیین شیوه
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 گيرینتيجه سال محقق
مفاهيم كليدی استخراج 

 شده

 2887 هایمووتیز و وارن

 وری كاردارند؛با بهر استانداردها رابطه مستقیم و مبیتی  -3

گیری تولید سددرانه در سدداعت كاركرد، نقش مهمی در همچنین اسددتانداردها با انداز  -2

 كننددر كانادا اییا می وری نيروی كاربهره افزایش

 وری نيرویافزایش بهره

 2881 میوتی
دار و مبیت ، معنیرشبد اتتاادیثیر اسدتانداردها در ، تا3168طور متوسد  از سدال به

 به سود تولید كمک كرد  است  استانداردسازیبود  است همچنین 

 -رشد اتتاادی 

به سود  استانداردسازی

 رسدمی تولید

مركز اقتصاد بین 

 الملل در استرالیا
CIE 

 همرا  است  TFPدر  ٪8.37با افزایش  سهم استانداردها ٪3افزایش  2883
 سهم استانداردهاافزایش 

  TFPبا افزایش در 

استوكس و 

 همکاران
2833 

، مانع از تشببویق نوآوریاسدددتداندداردهدا با الوگیری از عد  تقارن اطلاعات و امکان و 

از طریق ایااد  وریافزایش بهرهشددوند  اسددتانداردها همچنین باعث شددکسددت بازار می

 های معاملهكاهش هزینهمقیاس اقتصددادی، با امکان دسددترسددی خارای به شددیکه و 

 شوندمی

 -مزایای اتتاادی

 -تشویق نوآوری 

 -وری افزایش بهره

 های معاملهكاهش هزینه

 2833 كلانی و همکاران

و  ISO 9000همیسددتهی مبیت و معنادار بین سددازگاری اسددتانداردهای مدیریت كیییت 

GDP گباری مسدددتقیم خارای )در مالزی و سدددرمایهFDI و صدددادرات كالاهای تولیدی  

(ESP واود دارد   

 صادرات كالاهای توليدی

 2838 پیتر سوان
، تاارت، نوآوری اسددتانداردها رشددد وریرشببد و بهرهدر چهار حوز  خاص از اقتصدداد از 

 اندچگمهیری داشته
 وریرشد و بهره

 2837 كسیر و همکاران

منظور بهیود كیییت سددازی ارائه خدمات به  یکپارچهی اسددتانداردسددازی و سددیارشددی3)

 خدمات حیاتی است؛ 

 ؛ثیر بیگتری بر كیییت خدمات داردسازی تاسازی در مقایسه با سیارشی  استاندارد2)

 تری دارد؛مگثیر بیگتری بر رضایت عملکردی در مقایسه باكیییت فنی تا  كیییت 6)

 تواهی بر وفاداری )صداقت مگتری دارد ثیر قابلرضایت مگتری تا  2و )

 كيفيت خدمات

ردوندو و -پولو

 كامیرا فیررو
2881 

 مدت،گیری طولانیدر روابطی كه میان ارتیاطات و اعتماد، اعتماد و تعهد، رضایت و اهت

رابطه ثیر مهمی در شددد  اسددت، تاگیری بلندمدت مطرحهترضددایت و تعهد، و تعهد و ا

ای مسدددتقیم با رضدددایت و تعهد و  یرمسدددتقیم با گیری رابطهواود دارد؛ و اینکه اهت

 اعتماد، همکاری و ارتیاطات دارد

 

 2836 اسپنس و همکاران

المللی و تلیات و نیز ارتیاطات بین نرخ ارتیداط بین انطیدا  بدا اسدددتانداردهای ایمنی بین

و امعیت واود دارد   ناخالص داخلی توليدومیر و سدطوح كگدورهای عضو ناحیه مرگ

 ومیر كاهشالمللی و تولید ناخالص میزان مرگكه با افزایش اسدددتانداردهای بینطوریبده

 پیدا كرد 

 توليد ناخالص داخلی

 2836 اهو

باواود متیاوت بودن اسددتانداردها و مقررات ؛ سددیاسددت محصددول ادید شددامل توسددعه 

اسدددتانداردهای هماهن ، شدددامل یک سدددیاسدددت ها و ارتیاطات قوی بین دسدددتورالعمل

 استانداردسازی است
 

 2882 استیونسون و بارنز

بر رفتار خریدار صددنعتی و درنتیاه بر روابطی  1888اینکه ههور و پبیر  گواهینامه ایزو 

ثیر مهمی داشدته اسدت  این سدیستم استانداردسازی ادهند، تها را توسدعه میكه شدركت

های انت ابی محصدددولات و خدمات قطعیت برای شدددركت فرآینددهدا بداعدث كاهش عد 

 شود می

 

 مطالعات داخلی

رحمانی و 

 همکاران
3612 

هددای مواود برای المللی فرصدددتاسدددتدداندددارد بین 32اسدددتدداندددارد ملی و  23حدددود 

  های خدمات گردشهری واود دارداستانداردسازی در طیقات اصلی و زیر سطا
 

 سدداختارهای خدماتی و فیزیکی هتل، نقش انکارناپبیری در رشددد گردشددهری فرهنهی،  3616 مدنی و همکاران



 
 نک میرعاليااله سهرابي، امیرحسین رهبر، فهیمه نیازپور و فرروح

 

 20 0011بهار ، چهل و سهشماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 گيرینتيجه سال محقق
مفاهيم كليدی استخراج 

 شده

 شدن دارند استانداردسازی و ساخت برند ملی اهت اهانی

خسروی و 

 همکاران
3616 

ی بالایی از دانش مدون همرا  باشد، كه فعالیت استانداردسازی در یک بنها  با دراهزمانی

رادیکال و ماژولار  كه نوآوریدرحالی ؛یدابدمعمداری افزایش مینوآوری تددریای و نوآوری 

 شود محدود می

 

لو و بگارت

 همکاران
3616 

بسزایی  ثیراو قابلیت پایداری تولید ت رضایت مشتری ارتقای كيفيت،سده شاخص مهم 

 در استقرار استاندارد دارند 

رضایت  ارتقای كيفيت،

 مشتری

محمد روضه سرا و 

 همکاران
3616 

در اقتصادهای نوههور و ایااد یک  پذیری بازارهارتابتمحصولات و  متنوع كردن دامنه

 های چندگانه از طریق نوآوریراهکار برای دشواری
 پذیری بازارهارتابت

رضایی اارودی و 

 همکاران
3612 

ثیر مبیت و معناداری روی رشد گباری به مواودی سرمایه تاسدرمایهنیروی كار و نسدیت 

ونقل به افزود  دارد  متهیرهدای نسدددیت م ارج اسدددتانداردسدددازی در ب ش حملارز 

افزود  كگور، شاخص دراه باز بودن اقتصاد، تهییرات شاخص بهای كالا و خدمات و ارز 

 دارد  انداز  دخالت دولت نیز نقش مبیت و معناداری روی رشد این ب ش

 

 3612 عیاسی
د  و شآموزشی، فرهن  انت اب صحیا در اامعه تبییتبا پبیر  همهانی اسدتانداردهای 

 كیییت فرآیندهای گوناگون ارتقا خواهد یافت 
 

محمودی میمند و 

 مظاهری
3612 

های كییی و بهداشدتی براسدداس در عرصده تاارت مواد  بایی، برآورد سددازی از نیازمندی

 برخوردار است  استانداردها و ضواب  مواود و ال  اعتماد مگتریان از اهمیت بالایی
 

 گيریبندی و نتيجهجمع -5

استانداردسازی از چه  كه ال اصدلی این تحقیق چنین بودوسد

 گبارد؟ثیر میااستان ت GDPطریق و چهونه بر 

توان خطوط كلی زیر را در پاسخ به پس از مرور ادبیات، می

 ال اصلی تحقیق تگ یص داد:وس

ه نه، بیطوركلی، همانطور كه در ب ش پیگبهدر این خصوص   3

دهد كه مطالعات ملی اشدددار  شدددد؛ این مطالعات نگدددان می

بر  مبیتیثیر به علت پیگددرفت انتگددار دانش، تا هااسددتاندارد

طوری كه سددهم اسددتانداردها بر نرخ به ؛درشددد اقتصددادی دار

در فرانسه و  ٪8.1در آلمان،  ٪8.1رشدد در هر كگور برابر با 

در كددانددادا  ٪8.2در اندهلسدددتددان و  ٪8.6اسدددتدرالدیددا، 

همچنین محاسددیات اقتصددادی متعدد   [2836بلایند،]اسددت

دهد به ازای    نگددان می2838پیتر سدوان)همچون مطالعات 

دهم درصد به ی اسدتاندارد، حدود یکهر یک درصدد توسدعه

شود و این افزایش   افزود  میTPFوری كل عوامل تولید)بهر 

 گردد  وری موا  بهیود درامد ناخالص ملی میبهر 

همچنین برخی با رو   یرمحاسدیاتی و از طریق نظرسنای   2

ر ثیابودند نظر صدددنعتهران پیرامون تمصددداحیده تلا  كرد  

استاندارد بر رشد اقتصادی را موردسناش قرار دهند)همچون 

ثیر دهدد تاهدا نگدددان می  كده نتدایج آنANFORمطدالعدات 

 دار و مبیت بود  است استانداردها در رشد اقتصادی، معنی

ثیرهای اسددتانداردها بر رشددد كه در متون اترین تیکی از مهم  6

ثیر اسددتانداردها در دتواه قرارگرفته اسددت، تالمللی مورابین

های  میید به كارگا  و كارخانه اسدددت )گریمزبی، انتقال دانش

المللی    در حقیقت تامیع تاارب بین2836و بلایند  2831

گباری آن در قال  اسدتانداردهای اهانی و سپس به اشتراک

تر به سددمت اقتصدداد با صددنعت داخلی موا  حركت سددریع

ترین اازای پایهی یکی از مهمیان خواهد شدددد  دانشبندانش

  اقتصاد مقاومتی است

تنهایی دهد كه اسددتاندارد بهمرور تاربیات اهانی نگددان می  2

اثرگبار نیسددت و بایسددتی با یک سددیسددتم مدیریت كیییت و 

شدد  برای سازمان بهیود مسدتمر همرا  شدود  وهایف تعریف

نظا  اسددتاندارد نیز  هملی اسددتاندارد در قانون تقویت و توسددع

ید همین معناسدددت  در كگدددورهایی مانند بیرهای انوب وم

شددرقی آسددیا كه مدتی سددیاسددت حمایت از تولید داخلی و 

محدودیت واردات را در پیش گرفتند، دو نکته مگددهود است  

العمر نیود و از همان ابتدا به اینکده حمدایدت مادا  ن سدددت

ه صرفا پنج یا د  شددد كسدندیکای صدنعتی مربوطه اعلا  می

لبا آنها موهف  ؛سدددال محدودیت واردات اعمال خواهد شدددد

رقابت  اهان تراز  این د  سددال خود را به آسددتانهبودند هرف 

تر اینکه در طول این د  سدددال، صدددنایع مهم برسدددانند  نکته

مربوطه پیوسددته تحت نظارت نهاد اسددتاندارد قرار داشددتند و 

كیییت كه از قیل برایگددان های  محصددولاتگددان بایسددتی پله
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ها كردند وگرنه حمایتشدد  بود را در هرسال طی میطراحی

كرد  پس در حقیقددت شدددرط موفقیددت  ادامدده پدیدددا نمی

های حمایت از تولید داخلی، واود یک سدددازمان سدددیاسدددت

 استاندارد مقتدر و هوشمند است 

درماموع مبیت است ولی باید  GDPثیر استاندارد بر اگرچه ت  6

 داشدددت كه وضدددعیت صدددنایع م تلف در این حوز  با تواه

دهد متیاوت اسدددت  نتایج پووهش وان  نگدددان می یکدیهر

های تدریای تأثیر مبیت دارد ولی اسدتانداردسازی بر نوآوری

)خسدددروی. كند های رادیکال و بنیادین را محدود مینوآوری

لدبا تعدامل نهاد    3616) محمدد روضددده سدددرا و بحیرایی.

بنیان باید متیاوت با تعامل این های دانشاسدتاندارد با شركت

 های مقیاس محور همچون خودروسازی باشد نهاد با بنها 

ثیر اسدددتاندارد بر درآمد در مرور ادبیات تصدددریا شدددد كه تا  3

مدت نیود  و بلندمدت اسددت  اگر به متهیرهایی كه بین كوتا 

 دقت ،كنندگری میآمد ناخالص داخلی میانایاستاندارد و در

ثیرگباری آنها فوری نیست  مبلًا از شدود، مگ ص است كه تا

كه دانش نهیته در زمان اعلا  یک اسددتاندارد ادید تا هنهامی

شددود، صددورت گسددترد  تسددهیم میصددنعتهران بهآن بین 

 فاصله زمانی واود دارد یک

 زیر بازنمایی گردد:تلا  شد  است كه ملاحظات فو  در مدل 

 

 
 داخلی)تنظيم از نگارندگان(ثير استانداردسازی بر توليد ناخالص : مدل ساختاریِ تا2 شكل
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 هایی برای آیندهپيشنهاد -2

تواند با مطالعات بیگددتر مدل نظری مسددت رج از تحقیق می

های كمی)همچون تکمیل گردد و سدددپس به كمک یکی از رو 

رگرسدددیون، پنل دیتا، تحلیل مسدددیر و      یا كییی)مصددداحیه با 

 گردد خیرگان  اعتیارسنای 
در مقالات  مواود، بیگدتر بر روی تعداد استانداردهای  مصوب 

كه اسددتانداردها هنهامی كارآمدند كه در درحالی ،تکیه شددد  بود

  عاملی با 3 شمار  لبا محققین به مدل )شدکل ؛عمل اارا شدوند

چین اضافه كردند  صورت نقطهعنوان  ضدری  نیوذ استاندارد را به

از  ترهایی دقیقفرضهای  ادید با پیششود پووهشپیگدنهاد می

گبشددته، تکرار شددود  مبلا در كنار تعداد اسددتانداردهای مصددوب، 

 متهیرهای مربوط به ضری  نیوذ استاندارد هم لحاظ گردد
 

 تقدیر -7
موا  قرارداد تری است كه بهبزرگ این مقاله ب گی از پروژ 

استان همدان مصوبه كارگرو  آموز ، پووهش، فناوری و نوآوری 

از سدامانه سمات به  33866 -333763با كد رههیری به شدمار  

اناا  رسدید  اسدت و لاز  است مرات  تقدیر نهارندگان از حامی  

 محتر ، ادار  كل استاندارد همدان، ابراز شود 
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