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 مقدمه -9
 تمسیسا کی یعوام  داخل نیت ام  ب جهینت یه فناورتوسا 

 فناوری امرو  دنیای در است. یخارج یاجتماع یا هایو ن یفناور

 و کشااورها دانایی و ثروت، توانایی ایجاد برای اساااساای عاملی

 یدتول مسیر در د.شومی تلقی ملیتوسا ه  در قدرتمند ایوسایله

 .تاس فناوری ساا یتجاری یا کارگیریبه ،لفهوترین ممهم ثروت،

 ی سای و تجاریفناورو تمام  توس ه  ا ین ی، پسا یاساتاندارد

های مناسب د. وجود  یرساختشومحسوم می محصولات فناوری

تواند برای خلق نوآوری و بهبود ا  جمله اساااتانداردساااا ی، می

همچنین  [.2]توساا ه محصااول جدید، تاثیر مثبت داشااته باشااد

 یو نفوذ به با ارها اساتانداردساا ی، کساب ساهم بیشتر در با ار

 محصولات ی،فناور یاساتانداردهانماید. یمرا تساهی   یالمللنیب

 یهایها و صاان ت را به نوآورشاارکتکه  اساات فناوریتمام  

ک ی  یتبدتوساا ه فناوری،  یینها هدفد. کنمی تیهدا یصاان ت

 است. یفناوربرای استاندارد  کیبه  نوآوری فناورانه

های عنوان یمی ا  حو  فناوری را بهکمیساایون اروپا،  یساات

گذاری و نوآوری در آن کوشاااید، ر که باید در سااارمایهدااولویت

کند و عدم وجود اساتانداردهای مرتب  با محصولات با م رفی می

[. 2]تعنوان مان ی در برابر توساا ه آنها مطرا اسپایه  یساتی به

 3129اهمیت دارد که تا ساااال  ایاساااتانداردساااا ی به اندا  

هاای ماتلاف حاو   عنااوان اسااتاندارد در 188نزدیاااک بااه 

های خورشاایدی و ویاا یت ایران عملماااارد و ایمناااای نیروگا 

 .[38]تادوین شد  است

 ،یباهدف حفظ رشااد اقتصاااد هایفناور یاسااتانداردسااا 

را ار وککسب یریپذو بهبود رقابت یسااختار صان ت یساا نهیبه

ه توجه ب با کند. عیرا تساار یتوساا ه فناور تواندیم میساار کرد  و

اسااتانداردها به   امرو  که، ی اسااتاسااتانداردسااا  یایمزا نیهم

 .[91و  32]اندشد  یتبدی مل یهاییبها و دارامنابع گران

 مسئلهیک  توس هدرحالاساتانداردساا ی برای کشورهای اما 

مراتب ا  بحرانی اساااتی  یرا در این کشاااورهاا کاربرد فناوری به

جهت ارتقای  شاارانهیپاساات و یک نیروی  ترماند اقتصاااد عقب

ر است. حتی اگ تیبااهمداشتن فناوری، بسیار رو  ن هفناوری و به

فته یااین امر نتواند آن کشور را در سطح فناوری کشورهای توس ه

ای و قدرتمند صاان تی قرار دهد، ولی همچنان دارای اهمیت ویژ 

و  گیری ا  نوآوریبهر  با یافتهتوسااا ه کشاااورهای. [3]اسااات

به دنبال  و توسااا ه،پژوه   هایف الیت روی ذاریگسااارماایه

نی در رقابت جها خود بیشتر و تحمیم موق یت رشدبه  یابیدست

تر چالشاای جدی توساا هکشااورهای درحال اما فناوری هسااتند.

سطح فناوری  میان شماف کاه  میزان رو دارند و به دنبالپی 

 فناوری جهانی عنوان مر هایبه یافتهتوساا ه کشااورهای با خود

یادگیری و انتقال فناوری ا  طریق کشااورها، در این  [.1]هسااتند

یمی ا   ،در فناوری شااارویپهای چندملیتی همماری با شااارکت

کارهای توساا ه فناوری و کاه  شااماف فناورانه با کشااورهای را 

 .[1]است افتهیتوس ه

این است که چ ونه  توس هدرحالاسااسای کشورهای  الوسا

منظور تسااریع توساا ه تواند فرصااتی بهتوساا ه اسااتانداردها می

فراهم  آنهافنااوری و ایجااد مزیات رقاابتی در باا ار جهانی برای 

 [؟98]سا د

 یبرخلاف کشاااورها ایراندر  یمویاااوس اساااتاانداردساااا 

ثر امت میطور مستقو اقتصاد به اساتیا  دو عام  سا افته،یتوسا ه

رشد اقتصادی و توس ه فناوری صنایع کشور،  هدف بات. بود  اسا

علم و  یهااسااتیکه ا  ساا یاسااتانداردسااا  برنامه راهبردی کی

د. شومحسوم میکشور  ییرورت برا کیحاصا  شاود،  یفناور

ثیر ابررسااای تاا منظوربااهپژوهشااای  انجااام بناابراین، یااارورت

مشهود است.  کاملااساتانداردساا ی بر توسا ه فناوری در کشاور 

باشد که استانداردسا ی  الوساگوی این یج پژوه  باید پاسا نتا

 ی بر توس ه فناوری دارد؟ریثاتا  طریق چه عواملی و چه 

 در ی اساات کهشاایمایپ-یفیمطال ه توصاا کی جاری، پژوه 

اد  استف با .است گرفته صورتکشور  خودروسا ی عیا  صنا یبرخ

گیری ا  تحلی  عاملی و بهر ابزار پرساااشااانامه نظر خبرگان و ا  

 های استانداردسا ی انتاام شدند. در ادامه،گویهابتدا اکتشاافی، 

 یاسااتانداردسااا سااطح  در توساا ه و ارتقایثر وم اصاالی عوام 

 .شاادند یبندرتبه، تیثیر و اهمات زانیم اساااس یی و برشااناسااا

 یونیو رگرسااا یهمبسااات  یها یبا اساااتفاد  ا  تحل درنهایت،

ی رابطه اسااتانداردسااا ی با توساا ه فناوری و چندگانه، به بررساا

بر  اسااتاراجی ا  اسااتانداردسااا ی ثیر عوام ات همچنین بررساای

این مرحله ا  پژوه   شااد  اساات.پرداخته توساا ه فناوری یرو

تاثیر اساتانداردسا ی بر توس ه موجب شاناخت عوام  موثر یا بی

 کارگیریایج حاصاا  ا  بهگردد. در نهایت، براساااس نتفناوری می

کارهای عملی رویمرد پیشانهادی در چند خودروسا ی کشور، را 

 شود.های نوظهور ارائه میمنظور توس ه فناوریبه

مبانی نظری و پیشاینه ماتصری ا   در با  دوم، در ادامه و

یمن آشنایی خوانندگان با مبانی نظری پژوه ، تا پژوه  آمد  

 در با  ساااومگردد.  مطاال ات قبلی تبیینهم رایی و واگرایی 

 یایااایرهای پژوه  و مدلدرخصااور روش  یاجمال حیتویاا

 ارائه شد. یدانیحاصا  ا  مطال ه م یهاداد   یدر تحل کاررفتهبه

ا  ح  عددی رویمرد پیشاانهادی  حاصاا  جینتا ،در با  چهارم

در صانایع خودروسا ی آمد  است. در فص  ششم و نهایی، بح،، 
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د  شارائه های آتیها عملی و برای پژوه گیری و پیشنهادنتیجه

 است.
 

 پژوهش ينظر یمبان -2

 يتوسعه فناور -2-9

 شاااماربهتوسااا ه فناوری های فناورانه، تنها مسااایر نوآوری

هاای فناورانه و گزین  اجتماعی اگر میاان نوآوری .[99]آیادمی

 آوری منجر به توساا هیک مطابقت و سااا گاری رد دهد، آن ا  نو

 در جهت بهبود اماقد . توسااا ه فناوری، اولیندشاااوفنااوری می

اصالاا، بهبود و یا رفع مشملات ویا یت فناوری اسات و شاام : 

فناوری اساات که به خلق فناوری جدید، کیفیت بهتر محصااولات، 

انجامد. ها میساااا ی فراینادهاا و یا کاه  هزینهبهبود و بهیناه

نی پیشاارفت فناورانه اساات، به م  تنهانهتوساا ه فناوری بنابراین 

 [.90و  3]همرا  داردبلمه ریایت اجتماعی را به

 ياستاندارد و استانداردساز -2-2

های فنی هستند شاام  راهنمایی ییهانامهها توافقاساتاندارد

خدمات  ندها،یتناسب مواد، محصولات، فرا اطمینان ا  هدف باکه 

فراتر ا   یاقدام ،یاستانداردسا  .[9]گردندتدوین میموارد  ریو سا

 یورانه و اقتصادناتوس ه ف یثر براوم یابزار و هااساتاندارد نیتدو

و  یبانم  دیچیا  مجموعه پ ریناپذییبا  جدا اساات. این فرآیند

ا   تیتب  .[92]با ارها و جوامع اساااتمند نظام یساااا وکاارهاا

علم  ،سا دیمفرهنگ را  نیو آنچه ا استفرهنگ  کیاستانداردها 

 یهاعرصاااه یدر تمام هاتیف ال یباه اساااتانداردساااا و ت هاد 

شور ک کی یفناورانه و صن ت ،یاسیس ،یاقتصاد ی،ارجت ی،اجتماع

استانداردها ا  سه طریق، قراردادها، قوانین دولتی و یا توافق  است.

 .[39]آیندمی وجودبمیان ذینف ان 

 يو توسعه فناور ياستانداردساز -2-9

 افیای را انق  ویژ  یسا استاندارد ی،توس ه فناور ریدر مسا

 نییتوس ه آن را ت  ریمس یفناور کی یاستانداردها رای  یکندیم

. [32اسااات] توسااا ه فناورانه ا ین یاساااتانداردها، پ .کنندیم

ارتباط میان کشورهای که  اسات یراهبرد یهااساتانداردها، اهرم

نماید. همچنین، یادگیری یافته را برقرار میو توس ه توس هدرحال

 .[93]دسا ن میفناورانه و انتقال فناوری را ممم

 فیبه ت ر ی،افزون بر نوآور ،یورفنا کیامنظور توسااا اه باه

 ا ین هایفراتر ا  حال حایار و در تناساب با نوآور ییاساتانداردها

 یناورف کیمنظور توس ه ها بهشرکت تیموفق نیبنابرا .[32]است

ن آ یاساااتاندارد برا کیبه  هاینوآورقابلیت تبدی  شااادت به به

وسااایله طی تمام  هر صااان تی به .[32]دارد یبسااات  ی،فناور

چند دهد. هر چرخه فناوری ا  ترکیب های فناوری رد میچرخاه

 تها پیشرفمرور این فناوریشود که بهفناوری یا نوآوری شروس می

 ودبوجیافته یک صااان ت را ناوری پیشااارفته و تمام د و فکنمی

 آورد.می

باید به  منظور اصاالاا و یا نوآوری در جهت توساا ه فناوری،به

پاس  داد  شود که، تغییر به چه نحوی صورت پذیرد تا  الوساین 

ی ا آ مایشدر این مرحله چندین طر اصولاماهیت کار تغییر نمند. 

توس ه  ،ای متفاوتبه شایو  هرکدامد که شاومیپیشانهاد و ارائه 

 .  [3] د  استرقمفناوری را 

ظهور  یبرا یعنوان محرکبه تواندیم یفناور یاساااتانداردها

خلق و توس ه  نوآوری عنصار اصالی و اساس و دعم  کن ینوآور

گیری اید  خلق یا شم  مان با هم .[33]دشوفناوری محسوم می

 ا  عملمرد، نانیاطم یاسااتانداردها براوجود  ،توساا ه یک فناوری

. در [39است]لا م  دیجد یندهایمحصاولات و فرا یمنیو ا انطباق

های ا  اید  آنهاانواس استانداردها و نق  حمایتی  3 شمار  شام 

 است. شد داد نوآورانه فناوری نمای  
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 صااورت عملی و خلق یک طراها بهسااا ی اید پس ا  پیاد 

که گیرد تا اینها شااام  مینوآورانه فناوری، رقابتی بین این طرا

مشاااا  طرا غالب در صااان ت و توسااا  با ار و صااان ت ران 

 .  [0]گردد

و توسا ه های حاصا  ا  پژوه  توان بهبود و تمام  طرامی

. [98]بینانه ت بیر نمودرا به نحوی، توساا ه اسااتانداردهای پی 

 9 شمار  ارتباط استانداردها با چرخه عمر فناوری را مطابق شم 

بینانه، اشتراکی و مرجع توان در سه سطح استانداردهای پی می

ل محصو یهمرا  با طراح انهنیب یپ سا یستاندارداخلاصه نمود. 

 یامرحله ا  یمشااارکت یاسااتانداردسااا  کهیرود. درحالیکار مبه

به اشتراک گذاشته شود و  ی نوظهوروراشاود که دان  فنیآغا  م

دان   مرجع نیز، ید. اسااتانداردهاومحصااولات به با ار عریااه شاا

 .[31]دنمایمیدر عم  را تدوین و ارائه  کاررفتهبه

استانداردسا ی عجولانه یک طرا آ مایشی و م رفی در  مان 

تواند مان ی در برابر نوآوری باشاااد و به خلق یک نامناساااب، می

اقتصاادی ختم شود و در همان ابتدای را   لحاظ ا طرا ناکارآمد 

منظور تناسب . همچنین لا م است به[2]با شامسات همرا  شاود

بینانه با فناوری نوظهور،  مانی به تدوین پی اساااتااناداردهاای 

ای ههای اولیه و طرابینانه اقدام گردد که اید استانداردهای پی 

 .[30]اندگرفتهآ مایشی شم 

د، با ظهور شااوملاحظه می 9 شاامار  گونه که در شاام نهما

ای جدید شااام  یابد و چرخهیک طرا غالب، دور  بلوغ پایان می

د که در این مرحله لا م شو وال فناوری آغا  می و مرحله گیردمی

فناوری قبلی را واگذار نمایند و به  ساارعتبهها اساات تا شاارکت

گیری این چرخه جدید، . باا شااام آورناد یروفنااوری جادیاد 

ها به تولید در راستای آن طرا گذاری شارکتبیشاترین سارمایه

تری سهم بیشسار تقسیم با ار و کسب غالب و تمرکز بر رقابت بر 

هاای تولید شاااود. همچنین، کااه  هزیناها  باا ار متمرکز می

ها گیرد و تلاشرقابتی صورت می متیق بامنظور ارائه محصولی به

 یابد.شدت کاه  میهای آ مایشی بهدر راستای ارائه طرا

ردهای فنی د و اساتانداشاوطرا غالب مشاا  می که ی مان

د، مسیر رشد و پیشرفت یک صن ت شوآن مشاا  و ت ریف می

کند. این شود و اساس رقابت در آن صن ت تغییر میمشاا  می

های جزئی و تدریجی در طراحی پیشاارفت براساااسدوران رقابت 

به بلوغ فناوری برسااد و  مجددااسااتاندارد تا  مانی ادامه دارد که 

یک نوآوری بنیادی رد دهد و طرا غالب جدیدی شم  ب یرد. با 

 .[98]شودمیآمدن فناوری نوظهور، فناوری قبلی منسود  دبوجو

 

 
هاي هاي آزمایشی فناوريح: نمودار شكست و موفقيت طر2 شكل

 نوظهور

توس ه، و اساتانداردسا ی فناوری ا  سه مرحله اصلی پژوه  

 د ش یتشماساتانداردساا ی فناوری و صان تی شدن استاندارد، 

اساات. فرایند اسااتانداردسااا ی فناوری همیشااه با سااطح توساا ه 

توان ا  این ساااه منظر رابطااه میااان فناااوری ارتباااط دارد و می

 استانداردسا ی و توس ه فناوری را تحت بررسی قرار داد. 

ابتدا لا م اسااات تا درخصاااور تطابق و افزای  ساااا گاری 

رت پذیرد. و توس ه صواساتانداردسا ی و توس ه فناوری، پژوه  

و توس ه بر استانداردسا ی، های پژوه  ف الیت ا حد یبتمرکز 

توجهی موجب هدر رفت منابع خواهد شد. همچنین در صورت کم

و توسااا ه، موجب  های پژوه به اساااتانداردساااا ی در ف الیت

 .[92]دشوافتادگی صن ت ا  دان  فنی میعقب

وری، انتاام در اینجا منظور ا  ظرفیت اسااتانداردسااا ی فنا

. صنایع باید [2است]فناوری، تدوین استانداردها و توس ه فناوری 

جهت گزین  اسااتانداردها، بالاترین سااطح فناوری که با فناوری 

ساااا گاری دارد را انتاام نمایند. اگر در این انتاام،  آنهااف لی 

بالاتر ا  ظرفیت خود را انتاام نمایند، قادر به  ا حد یبفنااوری 

 ،یادگیری، جذم و انتقال آن فناوری ناواهند بود. ا  سااوی دی ر

 تر ا  سطح مطلوم انتاامیک فناوری با سطح پایین کهیدرصورت

، 1 شمار  . در شم [30]رودگردد، منابع فنی شارکت به هدر می

انداردسا ی و توس ه روند ظهور یک فناوری نوظهور و مراح  است

 است. مشاهد  قاب آن 

 



 
 زادهآبادي، جواد فهیم و سهراب عبدالهمحمدرضا سالمي نجف

 

 7 9911شماره چهل و دو، زمستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 
 [92]: روند استانداردسازي و توسعه فناوري9شكل 

هموار  لا م اسات تا میان ظرفیت اسااتانداردسااا ی و توس ه 

ی سا یصن تفناوری سا گاری برقرار باشد. بنابراین هدف نهایی ا  

یک فناوری نوظهور، اسااتانداردسااا ی فناوری و تبدی  آن به یک 

رابطه میان  ،0 شاامار  . در شاام [2]اسااتاندارد فناوری اساات

  دادشماتیک نمای   صورتبهاساتانداردساا ی و توس ه فناوری 

 است. شد 

 
 [21]: رابطه ميان استانداردسازي و توسعه فناوري4شكل 

در  توانا ی در توس ه فناوری را میبنابراین نق  استانداردس

دو جنباه، اصااالااا فناوری و خلق فناوری جدید خلاصاااه نمود. 

دهی بااه نوآوری و ت یین اساااتااانااداردساااا ی ا  طریق جهاات

نماید. وساااوی نوآوری، ا  هدر رفت منابع جلوگیری میسااامات

استانداردسا ی فرآیندی است که مسیر توس ه فناوری را مشا  

وسو و ها و فرایندهای توساا ه فناوری سمتوآورینماید و به نمی

توساا  استانداردسا ی انتاام دهد. بنابراین، آن فناوری نظم می

های فناوری موجود سا گاری داشته باشد و د که با ظرفیتشومی

 [.32]در روند توس ه فناوری، هدر رفت منابع را به حداق  برساند

وجب اصاالاا و بهبود کلی متواند اسااتانداردسااا ی فناوری می

حفظ و یا کسب مزیت رقابتی  هدف باها یک صن ت شود. شرکت

نمایند. در انتقال فناوری، خود، اقدام به انتقال و کسب فناوری می

ترین عنصاار بود  و به عبارتی اسااتانداردهای اسااتاندارها اصاالی

مممن  آن راهساااتند و انتقال  شااارفتهیپفناوری حام  فناوری 

 به هاشرکت ،یفناور یاستانداردها یا  م رف پس. [33]ساا ندمی

 جیتدربه یابند و پس ا  کسب فناوریمیی دسات فناور دان  آن

توسااا ه  موجب باه دنبال آن، خود را بهبود داد  و یساااطح فن

 .[39]شوندمیصن ت  فناوری در ک 

برخلاف دیدگا  ساانتی که اسااتانداردسااا ی را مان ی در برابر 

دهااد کااه ساااات، نتااایج مطااال ااات نشااااان میداننوآوری می

 هایینوآور در خلق، توساا ه و انتشااار یفناور یاسااتانداردسااا 

با گساااترش اساااتانداردهای فناوری در  .[90]نق  دارد فناورانه

یابد و حمایت ا  آن صااان ت، کاربران فناوری نوظهور افزای  می

ها ت داد بیشتری ا  شرکت ،این علاو  برپذیرد. فناوری صورت می

ساااا ی، بهبود و ارتقای فناوری گذاری جهت بهینهباه سااارمایه

پردا ند و  مینه جهت افزای  نوظهور و کساااب مزیت رقابتی می

 .[31]دشوجی در فناوری نوظهور فراهم میهای تدرینوآوری

با توجه به اینمه اساتانداردها در پاسا  به تقایای با ار ایجاد 

ممن اسات پذیرفته شدن فناوری در با ار و استقبال شاوند، ممی

بیشاتر مشاتریان ا  آن به کارآمدی ارجح شااد  و موجب شود تا 

استانداردسا ی فناوری، نوآوری کارآمدترین فناوری انتاام نشود. 

ا  ت یین فناوری  ساااا د. پسفنااوری را ا  یک لحاظ محدود می

ر کساااب مزیت منظوها بهغالب و تدوین اساااتانداردها، شااارکت

ساااا ی فناوری، اقدام به تمرکز ها و بهینهرقاابتی، کااه  هزینه

 گرفتهو توسا ه خود در طول استاندارد شم های پژوه  ف الیت

هااا در مسااایری مشاااا  ت ریف نماااینااد و تمااامی نوآوریمی

هااای بنیااادی گردنااد کااه این امر مااان ی در برابر نوآوریمای

 [.32]است

 هاي پژوهشسوال -2-4

های اصلی و محوری جاری به دنبال پاس  به سوال پژوه 

 ذی  است: 

  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؟ 
 

 پژوهش نهيشيپ -9
مرتب  با  یهاا  پژوه  یبرخ یبه بررس ،3 شمار  در جدول

فناورانه  یهایو نوآور یدر توساا ه فناور یاسااتانداردسااا ثیر ات

 یهادر پژوه  دشویگونه که مشاهد  م. هماناست شد پرداخته

و  یبر توس ه فناور یثیر مثبت اساتانداردسا اصاورت گرفته به ت

شد  است، اما در اشار  یبر نوآور یثیر اساتانداردساا ات نیهمچن

 یکه چه عوامل دشویخلأ احساس م نیمطال ات صاورت گرفته، ا

پژوه   نی. در ادشویم یموجب توس ه فناور یدر استانداردسا 



 ... يعتصن يتوسعه فناور جهت تسریع ثرموي راهبردي ستانداردسازا
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به  ،یبر توس ه فناور یجامع رابطه استانداردسا  یعلاو  بر بررسا

 یاساااتانداردساااا  یثر در توسااا ه و ارتقاواساااتاراو عوام  م

 ،یتوس ه فناور یعوام  بر رو نیا  ا کیثیر هراو ت شاد پرداخته

  .است قرارگرفته یبررس مورد
 روابط ميان استانداردسازي و توسعه فناوريمرتبط با  يهابر پژوهش یاجمال يمرور: 9 جدول

 موضوع پژوهش نتایج پژوهش منبع
 نویسنده

 )سال(

[93] 

دهد و تغییرات تقایا افزای  میمین را در مقاب  ات پذیری  نجیر اساتانداردسا ی توانایی واکن 

دساات مشااتری  ساا ی نوآوری و تسااریع رسایدن محصااولات بههای تجاریموجب کاه  هزینه

را  یانتشااار نوآور ساارعت کند،یرا فراهم م ینوآور یاطلاعات لا م برا سااا یاسااتانداردشااود. می

 کاهد.میرا به با ار  ینوآورمحصولات  ورود ها و  مانکسیو ر دهدیم  یافزا

ثیر اجرای ات

های استاندارد سیستم

ملی در بهبود عملمرد 

 تأمین  نجیر 

 1 اد شفی ا و عبداله

(9830) 

[39] 

ساازایی دارد. اسااتانداردسااا ی اسااتانداردسااا ی ا  مرحله خلق اید  تا بلوغ یک فناوری نق  به

مقیاس، افزای  جویی به توسااا ه، صااارفهوهای پژوه ها، تمرکز ف الیتموجاب کااه  هزینه

 د.شور  در فرایند توس ه فناوری میسا ی و غیکارایی و بهینه

بررسی رابطه 

استانداردسا ی و 

 توس ه فناوری

 و همماران 0هاوکینز

(9832) 

[98] 

سااا ی ترین عام  در تجاریتطابق اسااتانداردسااا ی و نوآوری توساا ه فناوری را تسااریع و مهم

اساتانداردساا ی ا  طریق حمایت و انتشار نوآوری، نوآوری و موفقیت یک فناوری نوظهور اسات. 

اساااتانداردها منجر به بهبودهای تدریجی در  ،این علاو  برنق  بار ی در توسااا ه فناوری دارد. 

ود بیشااترین سااا گاری را اسااتانداردها با سااطح فناوری موج لا م اسااتشااود. نوظهور میفناوری 

 د. داشته باش

بررسی رابطه تطبیقی 

استانداردسا ی و 

 توس ه فناوری

و  1جیانگ

 همماران 

(9832) 

[93] 

های فناورانه موجب د. نوآوریمتقاب  بر یمدی ر دار ثیرتااساااتاانداردساااا ی و توسااا ه فناوری 

اوری سا ی فنتجاریگیری استانداردهای نوظهور و تبدی  به یک فناوری بالغ و موفقیت در شام 

های علمی و توساا ه، در صااورت عدم انطباق  یرساااخت. در کشااورهای درحالشااودنوظهور می

 شود.رو میت روبههای نوظهور انتقال فناوری با شمسفناوری کشور با استانداردهای فناوری

بررسی رابطه متقاب  

استانداردسا ی و 

 توس ه فناوری

 و همماران 1جیانگ

(9830) 

[91] 

رساایدن به افزای  سااطح انطباق محصااول و افزای   تواند نق  مهمی دراسااتانداردسااا ی می

 همماریوری در توس ه فناوری ایفا نماید. مشارکت در استانداردسا ی، ا  طریق ایجاد اممان بهر 

ها و قوانین سااایر کشااورها و تسااهی  تجارت ساایاسات با شارکای محلی، اممان انطباق بیشااتر با

 .آوردالمللی را فراهم میبین

بررسی نق  

استانداردسا ی در 

 وکار جهانیکسب

 و همماران  3مولر

(9830) 

[30] 

های شااارکاتکنناد  و مثبتی دارد و هاا نق  ت ییناساااتااناداردساااا ی در موفقیات نوآوری

المللی عملمرد و توسا ه اساتانداردها در سطح ملی و بین های تدوینکنند  در ساا مانمشاارکت

اند. اساااتانداردساااا ی نق  ویژ  در موفقیت در آمیزتری به نسااابت رقبای خود داشاااتهموفقیت

 های تجاری و نوآورانه بین صنایع دارد.رقابت

بررسی نق  

استانداردسا ی و 

قیت نوآوری در موف

 صنایع

 و همماران 2بلایند

(9832) 

[3] 

های های فناورانه میان صااانایع، موفقیت ف الیتاساااتانداردساااا ی با تساااهی  اممان همماری

ها وتوس ه و نیز تممی  این ف الیتهای پژوه وتوس ه را افزای  و منجر به کاه  هزینهپژوه 

ها و مراکز تولید علم در با مشاااارکت دانشااا ا  ،بر این گردد. علااو ا  طریق سااارریز دان  می

های استانداردسا ی، با انتقال دان  رو ، منجر به توس ه سطح فناوری در صنایع خواهند ساا مان

 شد.

 یبندو رتبه ییشناسا

حاص  ا   یهافرصت

 یراهبرد استانداردسا 

 یدفاع عیدر صنا

 کشور

آبادی و نجفسالمی

 همماران

(3120) 

[31] 

شاااود. وری فناوری میهای قانونی و افزای  بهر اساااتااناداردساااا ی موجاب کاه  ریساااک

 شود. استانداردسا ی ا  طریق مهیااساتانداردساا ی موجب افزای  کیفیت محصولات فناوری می

های فنی میان صانایع موجب تسریع توس ه فناوری و تسهی  رفع مشملات کردن  مینه همماری

 شود. فنی صن ت می

سی عل  گرای  برر

ها به شرکت

های توس ه سا مان

 المللیبین

و همماران  2بلایند

(9898) 

های پیشااین، مطال ات خوبی درخصااور با توجه به پژوه 

، نیمات نجیر   ا جملهها ارتباط اسااتانداردسااا ی و سااایر حو  
 

3- Shafia & Abdollahzade 
4- Hawkins  
5- Jiang 
6- Muller 
7- Blind 

، حالنیباااساات.  شااد  انجامو نیز توساا ه فناوری  وکارهاکسااب

های ثر در رشد و توس ه فناوریوعوام  اصالی اساتانداردسا ی م
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قرار ن رفته اساات. همچنین، رابطه م ناداری  موردمطال ه نوظهور

های جدید مورد بین عوام  اصلی استانداردسا ی و توس ه فناوری

آ مون قرار ن رفتاه اسااات. بنابراین، پژوه  جاری پاساااای به 

یشین و گامی در جهت توس ه دان  در  مینه شاماف مطال ات پ

 کاربردهای استانداردسا ی است. 
 

 روش پژوهش -4
منظر نوس  ا و  یلحاااظ هاادف، کاااربرد ا  رو یپژوه  پ

و روش  تیبراساس ماه ی اسات و همچنینکم یها، پژوهشاداد 

ر منظواست. به یشیمایپ-یفیپژوه  توصا کیها، داد  یگردآور

ا  ابزار پرسشنامه  یدانیمطال ه م کیاطلاعات، در قالب  یآورجمع

 نیدر ا ینمونه موردبررساا یجام ه آمار شااد  اساات. اسااتفاد 

 عیا  صااانا یبرخ توسااا ه و کیفیت م اونت یپژوه ، واحادها

مندی ا  یک با برخورداری ا  ویژگی، بهر کشاااور  خودروساااا ی

و نیز  عنوان یک صااان ت مادر در کشاااورچرخاه کام  تولید به

وتوسااا ه و گذاری در پژوه ای ف اال در  مینه سااارمایهنموناه

پژوه ، روش  نیدر ا یریگروش نمونهاسااتانداردسااا ی اساات. 

 است.  ی( تصادفی)ت مدیقضاوت

حجم جام ه نمونه با فرمول  ،پژوه  یاسااااس جام ه آماربر

  شاااد. جام ه آماری در با  عیو پرسااشاانامه تو  نییکوکران ت 

نفر  312 گرفته و بررسی قرار مورد 20 ماهه دوم سالش  ی مان

وتوس ه، آمو ش و نیز کنترل پژوه ا  کارشناسان خبر  در حو   

که  شاادند انتاامبرخی ا  صاانایع خودروسااا ی کشااور  کیفیت

با  آوری گردید.شد  جمعپرساشنامه تممی  339ت داد  ،درنهایت

درصاااد، حجم  1کمتر ا   یتوجه به فرمول کوکران با دقت خطا

ت داد نمونه  تیاسااات که نشاااان ا  کفا 389نمونه برابر  تیکفا

 نیاول یبراه که مویااوس مورد مطال شااد  دارد. ا آنجاییگردآوری

رد پرسشنامه استاندالذا  ت،قرارگرفته اس یابیبار است که مورد ار 

بندی عوام  جهات شااانااساااایی و رتبه شاااد یا  قبا  طراح

 یریگمشم  با بهر  نیح  ا یوجود نداشت. برا  یاساتانداردسا

 عیو صااانااا یا  خبرگااان دانشااا اااه یو نظر برخ یا  روش دلف

 ییو پس ا  تائید روا نیپرسااشاانامه تدو ،کشااور خودروسااا ی

کرونباد پس ا  حذف  یقبول آلفا قاب  زانیپرساشنامه و کسب م

 یهاداد (، ییای)پانانیاطم تیناامناساااب و تائید قابل یهااهیاگو

 . قرار گرفت مورداستفاد  یعنوان ورودبه ماند یباق یهاهیگو

پرسااشاانامه، ا  روش  ییروا یمنظور بررسااپژوه  بهاین  در

نظر هشت نفر ا   شاد  که پس ا  اعمال اساتفاد  ییاعتبار محتوا

و  ی و اساتانداردسا یخبرگان صان ت و دانشا ا  در حو   فناور

 شنامه مورد تائید قرار گرفت. پرس ییانجام اصلاحات، روا

و با اساااتفاد  ا   یاکتشااااف یعامل  یروش تحل در اداماه، به

ی که در توساا ه و اصاال عوام  ها،هیگو یدرون یهمبساات   یتحل

 زانیاساس مو بر ییشاناساانق  دارند،  ارتقای اساتانداردساا ی

مرد در رویشدند.  یبندشد  توس  هر عام ، رتبه نییتب انسیوار

کااررفتااه ا  تحلیاا  عااملی اکتشاااافی در این پژوه ، فر  باه

دارای میان ین  لفهوم ρبا  Xمشاهد  شاود، بردار تصاادفی قاب می

µ  و ماتریس کوواریانسΣ شااود اساات. در ال وی عاملی فر  می

مشااااهد   وابساااته خطی چند متغیر تصاااادفی غیرقاب  Xکاه 

𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑚 د و شوکه عوام  مشترک نامید  میρ  منبع دی ر

,ɛ1ا  متغیرهای  ɛ2, … , ɛ𝜌 هی اوقات عوام  که خطاها یا گا است

عام  مشااترک  mد. ال وی تحلی  عاملی با شااوخار نامید  می

 شود.بیان می 3 شمار  صورت رابطهبه

(3) 

𝑋1 − µ1 = 𝑙11𝐹1 + 𝑙12𝐹2 + ⋯ + 𝑙1𝑚𝐹𝑚 + ɛ1 
𝑋2 − µ2 = 𝑙21𝐹1 + 𝑙22𝐹2 + ⋯ + 𝑙2𝑚𝐹𝑚 + ɛ2 

. 

. 

. 

𝑋𝜌 − µ𝜌 = 𝑙𝜌 1𝐹1 + 𝑙𝜌 1𝐹2 + ⋯ + 𝑙𝜌𝑚𝐹𝑚 + ɛ𝜌 

نامند، لذا ام میiرا بار متغیر  𝑙𝑖𝑗یااریب  3 شاامار  در رابطه

نامند. توجه داریم که هاای عاملی میرا مااتریس باار Lمااتریس 

انحراف  𝜌شود. مربوط می 𝑋𝑖م اiفق  به پاس   ε𝑖ام iعام  م ین 

𝑋1 − µ1 ،𝑋2 − µ2 ،... ،𝑋𝜌 − µ𝜌  برحسب𝜌 + 𝑚  متغیر تصادفی

𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑚, ɛ1, ɛ2, … , ɛ𝜌 مشاااهد  که غیرقاب  شااود بیان می

مشاااهد   یادی داشااته باشاایم، های غیرقاب  . اگر کمیتاساات

,𝑋1 بررساای مسااتقیم ال وی عاملی ا  مشاااهدات روی 𝑋2, … , 𝑋𝜌 

ا هایی در رابطه بگرفتن فر درنظربا  ،وجودنیباافاید  اسااات. بی

توان رواب  ، ا  ال وی ذکرشاااد  میɛو  Fبردارهااای تصاااادفی 

صاااورت ملی بههای ال وی عافر کوواریانسااای را ت ریف نمود. 

 د.شوت ریف می 9 شمار  رابطه

(9) 

E(F)=
𝟶

(𝑚 × 𝑙)
  , Cov(F) = E(F𝐹′) = 

𝐼
(𝑚 × 𝑚)

 

E(ɛ)=
𝟶

(𝜌 × 𝑙)    ,  Cov(ɛ) = E(ɛɛ′) = 
Ѱ

(𝜌 × 𝜌)   

Cov(ɛ) =  [

Ѱ1 𝟶
𝟶 Ѱ2

⋯
𝟶
𝟶

⋮ ⋱ ⋮
𝟶 𝟶 ⋯ Ѱ𝜌

] 

 1 شاامار  مسااتق  فر  شااد ، بنابراین رابطه ɛو  Fطور و همین

 گیری است.قاب  نتیجه

(1) Cov(ɛ,F) = E(ɛ𝐹′) = 
𝟶

(𝜌 × 𝑚) 

 mکاه ال وی عااملی مت اامد با توان این ال و را بناابراین می

با نویساای  0 شاامار  طبق رابطه ،شااودعام  مشااترک نامید  می

 کرد.

(0) 𝑋
(𝜌 × 𝑙) = 

µ
(𝜌 × 𝑙) + 

𝑙
(𝜌 × 𝑚)

 
𝐹

(𝑚 × 𝑙)
 + 

ɛ
(𝜌 × 𝑙) 
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µ𝑖 = 𝑖 متغیر میان ین 

𝜀𝑖 =   عام  خار 𝑖 ام

𝐹𝑗 =   عام  مشترک 𝑗 ام

𝑙𝑖𝑗 =  بار کردن متغیر 𝑖 ام روی عام  𝑗 ام

گیری ا  همبسات ی پیرساون و رگرسیون با بهر درنهایت نیز 

اساتانداردسا ی و عوام  اصلی آن چندگانه به تحلی  رابطه میان 

ال وی یریب همبست ی  شد  است کهبر توسا ه فناوری پرداخته

 است. 1 شمار  صورت رابطهپیرسون در این پژوه  به

(1) 𝜌 = 𝑟 =
𝑆𝑃𝐷𝑥𝑦

√𝑆𝑆𝑥 . 𝑆𝑆𝑦

 

 .شودت ریف می 3شمار   صورت رابطهکه در آن متغیرها به

(3) 

𝑆𝑃 = ∑𝑥𝑦 −
(∑𝑥)(∑𝑦)

𝑛
 

𝑆𝑆𝑥 = ∑ 𝑥𝑖
2 −

(∑ 𝑥𝑖)
2

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝑆𝑦 = ∑ 𝑦𝑖
2 −

(∑ 𝑦𝑖)2

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

یر ثمنظور ت یین تادر این پژوه  بهمدل رگرسیون چندگانه 

 فر  .کاررفته استعوام  اساتانداردساا ی بر توسا ه فناوری به

,𝑧1شااود، می 𝑧2, … , 𝑧𝑟 ،r  بینی وابسااته به یک متغیر متغیر پی

 و مقادیر مربوط yمشاهد  مستق  روی  nبا داشتن باشد.  yپاس  

𝑧𝑖آید:میدر 2شمار   صورت رابطه، ال وی کام  به 

(2) 

𝑌1 = 𝛽0 + 𝛽1𝑧11 + 𝛽2𝑧12 + ⋯ + 𝛽𝑟𝑧1𝑟 + 𝜀1

𝑌2 = 𝛽0 + 𝛽1𝑧21 + 𝛽2𝑧22 + ⋯ + 𝛽𝑟𝑧2𝑟 + 𝜀2

⋮
𝑌𝑛 =

⋮
𝛽0 + 𝛽1𝑧11 + 𝛽2𝑧𝑛2 + ⋯ + 𝛽𝑟𝑧𝑛𝑟 + 𝜀𝑛

 

است)رابطه شمار  های  یر که جملات مربوط به خطا دارای ویژگی

0): 

(0) 

𝐸(𝜀) = 0 
𝑉𝑎𝑟(𝜀) = 𝜎2    (ثابت) 

𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑗, 𝜀𝑘) = 0 , 𝑗 ≠ 𝑘 
𝑟دارای رتبه کام   Zاگر فر  بر این بااشاااد کاه  + 𝑙 ≤ 𝑛 

 است: 2 شمار  صورت رابطهبه 𝛽ترین توان دوم بود ، برآورد کم
(2) �̂� = (𝑍�́�)−1𝑍𝑦́  

�̂�همچنین اگر فر  شود که  = 𝑍�̂�  مقادیر برا ش شد  y  را

 برقرار است. 38 شمار  ها رابطهماند دهد، آن ا  برای باقینشان می
(38) 𝜀̂ = 𝑦 − �̂� = [𝐼 − 𝑍(�́�𝑍)−1�́�]𝑦 

�́�𝜀̂در  = �̂́�𝜀̂و  0 = ها ماند . همچنین مجموس توان دوم باقی0

 د.شوبرآورد می 33 شمار  مطابق رابطه

(33) 

∑(𝑦𝑗 − �̂�0 − �̂�1𝑧𝑗1 − ⋯ − �̂�𝑟𝑧𝑗𝑟)2 = 𝜀́̂𝜀̂

𝑛

𝑗=1

= �́� [𝐼 − 𝑍(�́�𝑍)
−1

�́�]

= �́�𝑦 − �́�𝑍�̂� 
 39 شاامار  همچنین یااریب همبساات ی چندگانه مطابق رابطه

 است. محاسبه قاب 

(39) 𝑅2 = 1 −
∑ 𝜀�̂�

2𝑛
𝑗=1

∑ (𝑦𝑗 − �̅�)2𝑛
𝑗=1

=
∑ (𝑦�̂� − �̅�)2𝑛

𝑗=1

∑ (𝑦𝑗 − �̅�)2𝑛
𝑗=1

 

وساایله متغیرهای ا  تغییرات ک  اساات که به نساابتی 𝑅2کمیت 

,𝑧1بینی پی  𝑧2, … , 𝑧𝑟 شود.بیان می 

 طور خلاصه نمای شماتیک مراح  و روش پژوه  در شم به

 است. شد داد نشان  1 شمار 

 

 

 

 خلاصه مراحل روش کيشمات ينما: 5 شكل

 هایافته -5

 تعداد عوامل استانداردسازي و قابليت اطمينان  -5-9

 ا ه پرسشنام نانیاطم تیقابل نییمنظور ت بهدر این پژوه  

 گانهپنج فیشااد  اساات. در مورد طکرونباد اسااتفاد  یروش آلفا

 یراب ی نیاست.  یبراسااس یواب  درون ییایسانج  پا مرت،یل

در ارتباط باهم قرار  هاهیا  گو کینامناساااب، هر  یهاهیحذف گو

 ییایپا ها،هیگو ریبا سااا یو هماهن  یهمبساات  یو ا  رو دریگیم

آمد  دساااتب ییایو مطابق با مقدار پا ردیگیموردبررسااای قرار م

 پس ا  ها، درنهایتمطابق یافته. دشوینامناسب حذف م یهاهیگو



 
 زادهآبادي، جواد فهیم و سهراب عبدالهمحمدرضا سالمي نجف
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 یکرونباد به ا ا یآلفا ی،نامناساب استانداردسا  یهاهیحذف گو

ان قبول بود  و نشااآمد  که قاب دسااتب 21/8 ،ماند یباق هیگو 98

 گویه جدول 98بنابراین  پرسشنامه دارد. یبالا نانیاطم تیابلا  ق

افی را های ورودی جهت انجام تحلی  عاملی اکتش، داد 9 شامار 

 د.دهدر این پژوه  تشمی  می

 اكتشافیهاي ورودي در تحليل عاملی عنوان دادههاي نهایی جهت استفاده به: گویه2جدول 

 هاگویه شماره گویه هاگویه شماره گویه
 وتوس هپژوه  نهیهزکاه   33  ندیو تقایا آ ا یبا ن دیجد یفناور یسا گار  یافزا 3

 انحصار با ار جلوگیری ا  39 کاه  موانع قانونی تجاری 9

 یریپذرقابت افزای  31 یسا یتجار  یتسه 1

 فناورانه یهایهممار  یافزا 30 در عریه محصول به با ار عیتسر 0

 محصولات ییبهبود مستمر کارا 31 دموجو یهاینوظهور با فناور یهایفناور شتریانطباق ب 1

 دیتول ندیمستمر فرا بهبود 33 توس  با ار رشیپذ سکیرکاه   3

 یو کاه  اقدامات ایاف دیتول یندهایفرا یسا مسانی 32 یفناور سکیکاه  ر 2

 و استفاد  محصولات دیتول یهایدگیچیکاه  پ 30 و مقررات نیمطابقت با قوان سکیرکاه   0

 محصولات ییکارا فزای ا 32 انتقال دان   یتسه 2

 اندهیدر فرا راتییکاه  تغی ا  طریق وربهر   یافزا 98 وتوس هپژوه   یتسه 38

 

 مقادیر ویژه و واریانس عوامل استانداردسازي  -5-2

 ردرویم یاکتشااااف یعامل  یتحل جینتا یینها یمطابق خروج

توس ه و ارتقای در که شناسایی شد  یعام  اصال 1پژوه ،  نیا

مقادیر ویژ  و  ،1 شمار  . جدولدی  نق  داراستانداردسا ساطح 

سن ریز  نمودار   3 شامار  و شام عوام  این متناظر با  انسیوار

 ژ یو مقدار. دهدیرا نشان م های استانداردسا یمقادیر ویژ  گویه

که توس  آن عام   رهاستیک  متغ انسیا  وار یهر عام ، نسابت

 یمجموس مجاذورات بارها قیا  طر ژ ی. مقادار وشاااودیم نییتب

 یمحاسااابه اساااتدر آن عام  قاب  رهایمربوط به تمام متغ یعامل

عواما  را در ارتبااط با  یاکتشااااف تیااهم ژ ،یو ریرو مقاادا این

عام  به  کی یمقدار برا نیبودن ا نییپا. دهدینشااان م رهایمتغ

 انسیوار نییدر تب یاسااات کاه آن عااما  نق  اندک یم ن نیا

، مجموعه 1 شمار  همچنین در ساتون دوم جدول. اردد رهایمتغ

نشاااان  را مت امد شاااد  ب د ا  چرخ عوام  اساااتاراو ریمقاد

 .  دهدیم

هاا و مادل تحلی  عاملی اکتشاااافی بناابراین مطاابق ورودی

که اسااتاراو شااد  اصاالیپنج عام  کاررفته در این پژوه ، به

تواند در توسا ه و ارتقای ساطح اسااتانداردسا ی نق  داشته می

 انس،یدرصااد ا  ک  وار 3/93به ترتیب عام  اول تقریبا  د وباشاا

رصااد، عام  چهارم د 2/31درصااد، عام  سااوم  2/33عام  دوم 

 نییرا تب هاانسیدرصاااد ا  وار 0/38درصاااد و عام  پنجم  0/31

 20 اند تقریبادر ک  توانسته یادشد عام   پنج ی نی. اسات کرد 

 د.کن نییرا تب هاانسیدرصد ا  ک  وار

 

 

 يمتناظر با عوامل استانداردساز يهاانسیو وار ژهیو ریمقاد: 9جدول 

عوامل 

 نييتب

 شده

 متعامد شده بعد از چرخشعوامل استخراج ریمقاد شده عوامل نييتب انسیوار

مقدار 

 ژهیو

 انسیدرصد وار

 شده نييتب

 انسیدرصد وار

 یتجمع
 ژهیمقدار و

 انسیدرصد وار

 شده نييتب

 انسیدرصد وار

 یتجمع

3 930/91 128/0 930/91 930/91 209/1 391/93 

9 222/01 382/9 231/30 222/01 191/9 203/33 

1 331/38 301/9 300/33 331/38 232/3 339/31 

0 322/29 021/3 831/39 322/29 001/3 008/31 

1 282/03 339/3 813/2 282/03 133/3 033/38 
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 ریزه متناظر با مقادیر ویژه عوامل استاندارسازينمودار سنگ :1شكل 

 

 بندي عوامل استانداردسازي رتبه -5-9

بندی عوام  براساااس اهمیت و نیز رتبه 0 شاامار  در جدول

 گذاریمیزان واریانس تبیین شاد  توس  هر عام  و همچنین نام

اسااااس به هر عام  اصااالی بر افتهی یتاصاااهای و گویه عوام 

اسااات.  شاااد  داد بارهای عاملی پس ا  چرخ  مت امد نمای  

قبول بود  و برای تمامی مقاادیر باارهاای عااملی هر متغیر قااب 

اسااات که مقدار مناساااب و بالایی  2/8متغیرها بیشاااتر ا  مقدار 

آید و نشان ا  این دارد که نتیجه تحلی  عاملی مطلوم شمار میبه

 روش درهمچنین . اساات شااد وبود  و عوام  مناساابی اسااتارا

ا و م نای متغیرها گذاری عوام  ا  محتوتحلیا  عاملی، جهت نام

د. با توجه به محتوا و مفهوم متغیرهای قرارگرفته شواساتفاد  می

استانداردسا ی، عام  اول مقررات،  شد ییشناسادر عوام  اصلی 

وری، عام  چهارم وبهر عام  دوم ساااهم با ار، عام  ساااوم فنی

گذاری وتوس ه و در آخر عام  پنجم که ریسک فناوری نامپژوه 

عوام  را  توانیعوام  م انسیاساااس درصااد واربر ،درنهایتشااد. 

  . در شاااممودن یبندرتبه تیو اهم یرگذاریتاث زانیم بیترتباه

 پوشاا  انسیهمرا  واربه  پوشاا  داد  شااد انسیوار، 2 شاامار 

 داد  شد  است.  ینما ، برحسب درصدداد  نشد  توس  عوام 

 هاي مرتبط با استانداردسازي پس از دوران عواملگذاري عوامل و ميزان بارهاي عاملی گویه: نام4جدول 

 بار عاملی متغيرها انسیدرصد وار عوامل رتبه عوامل

 391/93 مقررات 9

 233/8 جلوگیری ا  انحصار با ار

 009/8 پذیریافزای  رقابت

 291/8 کاه  ریسک مطابقت با قوانین و مقررات

 213/8 کاه  موانع قانونی تجاری

 203/33 سهم بازار 2

 280/8 سا یتسهی  تجاری

 022/8 به با ارتسریع در عریه محصول 

 232/8 کاه  ریسک پذیرش توس  با ار

 339/31 وريو بهره فنی 9

 230/8 بهبود مستمر کارایی محصولات

 210/8 بهبود مستمر فرایند تولید

 092/8 سا ی فرایندهای تولید و کاه  اقدامات ایافییمسان

 030/8 های تولید و استفاد  محصولاتکاه  پیچیدگی

 221/8 افزای  کارایی محصولات

 213/8 وری ا  طریق کاه  تغییرات در فرایندهاافزای  بهر 

 229/8 تسهی  انتقال دان 

 008/31 وتوسعهپژوهش 4

 289/8 وتوس هتسهی  پژوه 

 200/8 وتوس هکاه  هزینه پژوه 

 001/8 های فناورانهافزای  همماری

 033/38 ریسک فناوري 5

 011/8 های جدید با نیا  و تقایا آیند افزای  سا گاری فناوری

 080/8 های موجودهای نوظهور با فناوریانطباق بیشتر فناوری

 080/8 کاه  ریسک فناوری

 181/77 درصد كل واریانس تبيين شده توسط مدل
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 توسط عوامل استانداردسازي شدهپوشش دادههاي : درصد واریانس7شكل 

 

های حاصااا  ا  تحلی  عاملی بناابراین مطاابق خروجی یافته

است،  شد  ارائه 2 شمار  و شم  0 شمار  اکتشافی که در جدول

عام  در توساا ه و ارتقای سااطح  نیترمهمعنوان عام  مقررات به

به را عوام   انسیوار زانیدرصد ا  م 93 اساتانداردسا ی است که

 کنند  درمشارکت عیصنادر  ن،یبنابراتاصای  داد  اسات.  خود

 ینف یهامشاصه فیت ر یبرا ییهامشوق ،فرایند استانداردسا ی

ن ای د وباشااا رگذاریثات یکه بر مقررات دولت یاگونهدارد بهوجود 

صاان ت  ک منافع  وآنها  یهابا خواسااتهقوانین و اسااتانداردها، 

با مشااارکت در  عیصاانا ، رید ی. ا  سااودانطباق داشااته باشاا

 ،یاستانداردسا  یراهبرد و توس هالمللی تدوین های بینساا مان

 یهااستیباس یخود انطباق بهتر یمحل یشرکا قیا  طر دتوانیم

. دالمللی خود را گساااترش دهجارت بینو ت کند دایاهاا پدولات

توس ه استاندارد  و نیو مشارکت در تدو ین استانداردسا یهمچن

ر ا  انحصا یریو جلوگ یبا ار رقابت جادیابزار در جهت ا نیترمهما  

 .است

درصااد ا   32 یبیبا اختصااار تقر عام  سااهم با ار نیهمچن

 یثیر در ارتقااو ت تیلحاظ اهم ا عوام  به خود،  انسیاوار زانیم

  یسااتانداردسااا ادر رتبه دوم قرارگرفته اساات.  یاسااتانداردسااا 

 یالمللنیب یبه با ار و نفوذ به با ارها یدسااترساا  یموجب تسااه

که با مشاااارکت در  دیانماایبساااتر را فراهم م نیا و دشاااویم

 یتوسا ه اساتاندارد، تناسب با استانداردها و نیتدو یهاساا مان

کنندگان در مشاااارکت .فراهم شاااود یو مل یامنطقه ،یالمللنیب

دان ، به  زیسرر د یا  پد یمندبا بهر  یاساتانداردسا  یاتحادها

 زیو ن دیکه  مان توس ه محصولات جد ابندییاممان دسات م نیا

 قیطرا   بیترتنیامحصاااول باه با ار را کاه  دهند و به یم رف

ا  با ار را کسااب  یشااتریاول بودن، سااهم ب یرقابت تیکسااب مز

 .کنند

هرکدام با  وتوسااا ه،پژوه وری و عام  بهر  و عااما  فنی

 بیعوام  به خود، با تقر انسیدرصد ا  وار 31 یبیاختصاار تقر

 یبرخوردارند. استانداردسا  ییو بالا مسانی تیا  درجه اهم یخوب

ا   یخوبدارد و درک  یدر توسااا ه فن ینی زیجا رقااب ینق  غ

 تواندیم یفناور یاسااتانداردسااا  هایروشو  مردهایرو م،یمفاه

ا ر نانهیب یپ یاسااتانداردها نیاسااتانداردها و تدو یتوساا ه فن

 یکنند  در استانداردسا مشارکت عیکند. علاو  بر آن، صنا عیتسر

 دتوانیم ،یو قانون یفن یهابه مشاصه ترعیسر یابیبه علت دسات

 کیکه  را به با ار عریااه کند دیمحصااولات جد یردر  مان کمت

. دوشیخود محسوم م یبا رقبا سهیآنها در مقا یبرا یرقابت تیمز

ه را ک ییهایو نوآور دیجد یدان  فن ،یدر فناور شتا یپ عیصانا

ا ر اندافتهیبه آن دست وتوس هپژوه در  یگذارهیسارما قیا  طر

 است بیترتنیاو به کنندیموارد  دیجد یاساتانداردها نیدر تدو

 .دشویسطح استانداردها م یموجب ارتقا یفناور شرفتیکه پ

درصد ا   38 یبیتقر نییبا تب ،یفناور سکیعام  ر ،درنهایت

. ردیگیقرار م تیلحاظ اهم عوام  به خود در رتبه آخر ا  انسیوار

که  شودیوسو داد  و موجب مسامت یبه نوآور یاساتانداردساا 

و به مرحله  نمایدگذار  یا  مرحله م رف ترعینوظهور سااار یفناور

بر  نایمشااتر یثیر تقایاااامطال ات ا  ت جیرشااد و بلوغ برسااد. نتا

 کی یکه اساااتانداردهایدارد.  مان تیاساااتانداردها حما نیتدو

 سااکیر د،شااویم نیبا ار تدو یظهور متناسااب با تقایااا یفناور

 .ابدیینوظهور توس  با ار کاه  م یفناور رشیپذ

تحليل همبستگی و روابط استانداردسازي و توسعه  -5-4

 فناوري 
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منظور بررسی رابطه میان استانداردسا ی و توس ه فناوری، به

 شمار  شد  است. جدول ا  تحلی  همبسات ی پیرساون اساتفاد 

)مااتریس همبسااات ی(، مقادار همبسااات ی میااان دو عاااماا  1

 دهد. ساااطحاساااتانداردساااا ی و توسااا ه فناوری را نمای  می

خطا)ساااطح م ناداری(، نشاااان ر احتمال بدسااات آوردن نتایج 

ای اسات که پژوهش ر مشاهد  کرد  است. پژوه  تا حد و درجه

توان نتیجه گرفت باشد، می 81/8ا   ترکوچکاگر سطح م ناداری 

که همبساات ی بین دو متغیر م نادار اساات و دو متغیر با یمدی ر 

مشااااهد   1شااامار   لگونه که در جدورابطه خطی دارند. همان

 32/8شود، استانداردسا ی و توس ه فناوری یریب همبست ی می

که است  به خود اختصار داد  22/8ا   اطمینان بی  تیباقابلرا 

تواناد بیاان ر وجود یاک رابطه خطی میان این دو این نتیجاه می

 باشد.  اهآنمتغیر و همبسته بودن 
 و توسعه فناوري: ماتریس همبستگی استانداردسازي 5 جدول

 موضوع
 استاندارد

 يساز

توسعه 

 يفناور

 

استاندارد

 سازي

 نرسویپ یهمبست  بییر 321/8 3

 خطا سطح 888/8 

توسعه 

 اوريفن

 نرسویپ یهمبست  بییر 3 321/8

 خطا سطح  888/8

ثیر عوام  استانداردسا ی منظور بررسی چ ون ی رابطه و تابه

 .رگرسیونی چندگانه استفاد  شدتحلی  بر روی توس ه فناوری ا  

د، ا  شومشااهد  می 2و  3 شامار  ولطور که در نتایج جداهمان

عنوان متغیرهای مستق ، عام  میان پنج عام  استانداردسا ی به

 اثیر را روی توسااا ه فناوری داردیوتوسااا ه بیشاااترین تپژوه 

 این عام ، موجب تقریباکه تغییر هر واحد اساااتاندارد ا  طوریبه

عنوان متغیر وابسته در انحراف اساتاندارد توس ه فناوری به 11/8

وری نیز با بهر  وو عام  فنی شااود. عام  سااهم با ار این مدل می

 لحاظ  اهای دوم و ساوم ترتیب در جای ا یمساانی به تاثیر تقریبا

. عام  دگیره فنااوری در این مدل قرار میثیر بر روی توسااا ااتا

م ناداری در تبیین تغییرات توس ه فناوری دارد  ثیرمقررات نیز تا

گیرد. با توجه به نتایج، هر چهار عام  و در رتباه چهاارم قرار می

ثیر مثبت بر متغیر وابساااته دارند. اما درنهایت، عام  ریساااک ات

فناوری رابطه رگرسیونی و همبست ی م ناداری با توس ه فناوری 

غییرات ت اثر بر ه فناوری بینی تغییرات توساامنظور پی ندارد. به

، یک رابطه 31 شاامار  توان مطابق رابطهمتغیرهای مسااتق ، می

وام  ع استانداردشد ترکیب خطی با استفاد  ا  مقادیر رگرسیونی 

اساتانداردساا ی نوشات. در این مدل رگرسیونی، ا  عام  ریسک 

شاااود. می نظرصااارفرابطه م نادار  عدم وجودفنااوری به علت 

ی تقریبی نیب یپبرای  31 شمار  مدل رگرسیونی رابطهبنابراین، 

 شود.تغییرات توس ه فناوری ت ریف می

(99) 
Y=   8/922X 1+ 8/032 X 2+  8/120X 3+ 

 8/193X 4+ 2/813 
 0X وری وو بهر فنی  1Xساااهم بااا ار،  9Xمقررات،   3Xکااه 

ت ی آمد  ا  تحلی  همبساادسااتوتوساا ه اساات. نتایج بپژوه 

و  3 ار شم ثیر رگرسیونی به ترتیب در جداولیریب تا پیرسون و

 آمد  است.  2
ثير رگرسيونی عوامل استانداردسازي بر ا: نتایج ضریب ت1جدول 

 توسعه فناوري

سطح 

 خطا

آماره 

t 

ثير رگرسيونی اضرایب ت

 استانداردشده
 نام عامل

 مقررات 922/8 120/9 803/8

 سهم با ار 032/8 003/0 888/8

 وریو بهر فنی  120/8 31/0 888/8

 ریسک فناوری 813/8 803/8 312/8

 وتوس هپژوه  193/8 208/1 888/8

 مقدار عددي 199/7

 

: نتایج تحليل همبستگی پيرسون روابط ميان عوامل 7جدول 

 توسعه فناوري و استانداردسازي

 
پژوهش 

 توسعه و

 سکیر

 يفناور

 و یفن

 يوربهره

سهم 

 بازار
 مقررات

 بییر

  یهمبست 
221/8 999/8 112/8 023/8 192/8 

 880/8 888/8 888/8 801/8 888/8 سطح خطا

 تیقابل

 نانیاطم
 ا درصد 22

22  

 درصد

22 

 درصد
 درصد 21

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه -5
پژوه  جاری در پی یافتن نوس و شااادت ارتباط بین عوام  

های نوین است. در این اصالی اساتانداردساا ی با توسا ه فناوری

 1توس  خبرگان،  شد انتاامگویه  98راستا، ا  تحلی  اکتشافی 

عام  اصالی استانداردسا ی شناسایی شدند. با تحلی  همبست ی 

استانداردسا ی، مشا  شد  شد ییشناساو رواب  عوام  اصالی 

که استانداردسا ی و توس ه فناوری دارای همبست ی قوی، مثبت 

که توساا ه و ارتقای هر یک، طورییمدی ر دارند. بها و م ناداری ب

تواناد محرکی برای ارتقای دی ری باشاااد. هر برخی ا  عوام  می

ثیر دوگانه بر توساا ه فناوری اتواند تمیاصاالی اسااتانداردسااا ی 

ها و موان ی برای توسااا ه داشااته و در ب ضاای موارد، محدودیت

ثیر قوی و مثبتی بر ا ، تفنااوری و نوآوری ایجاد نماید. ولی در ک

ثر در ومثیر عوام  اتچ ون ی  ناهیدر  متوسااا اه فنااوری دارد. 

: چهار عام  ،بر توس ه فناوری یاساتانداردساا توسا ه و ارتقای 
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وری و مقررات، و بهر  ، ساااهم بااا ار، فنیو توسااا ااه پژوه 

ثبت را ثیر ماهمبسات ی م ناداری داشاته و به ترتیب، بیشترین ت

د. اما عام  ریساااک فناوری، نماایمیدر توسااا اه فنااوری ایفاا 

همبساات ی م ناداری با تغییرات توساا ه فناوری ا  خود نشااان 

ترین قوی توسااا ه و عام  پژوه  ،عوام  این انیدر م دهد.نمی

ثیر را در تغییرات توساا ه فناوری دارد. همبساات ی و بیشااترین تا

و توساا ه اسااتانداردها نق   پژوه  گذاری بربنابراین ساارمایه

دو عام   ،ا آنپستواند ایفا نماید. میبار ی را در توساا ه فناوری 

ری م ناداوری همبست ی به نسبت قوی و و بهر سهم با ار و فنی 

د. بنابراین استانداردسا ی فناوری ا  طریق را با توس ه فناوری دار

ریع در عریااه سااا ی، کاه  ریسااک با ار و تسااتسااهی  تجاری

هااای نوظهور و محصاااولااات فناااوری، نق  حمااایتی ا  فناااوری

نمااایااد. همچنین هااای نوین را ایفااا میمحصاااولااات فناااوری

وری با میساارسااا ی و بهر اسااتانداردسااا ی ا  طریق عام  فنی 

وری و تسهی  انتقال دان  در توس ه بهبود مساتمر، افزای  بهر 

د. اما درخصاااور دو عام  نماایفنااوری نق  باار ی را ایفاا می

مقررات و ریسک فناوری در اینجا یک نمته حائز اهمیت است که 

  یبالا در تحل یرو  خطاو به فیی  یبا توجه به وجود همبسات 

تحلی  کرد کاه مادل  انیاتوان بمیدو عااما  این  یونیرگرسااا

 ه دو عام  با توساا نیرواب  ا  یدر تحل یکاف ییتوانارگرساایونی 

گیری ا  پژوه  و با بهر  جینتااتوجاه باه باا . داردفنااوری را نا

 :دشویم شنهادیپابزارهای استانداردسا ی، به صنایع 

 گذاریساارمایه اسااتانداردها توساا ه و پژوه  یواحدهاروی 

توسااا ه  و توسااا ه و پژوه  یهاواحد ی،دفاع عی. صااانادنماین

ساااا ی محصاااولات تجاری ی را ادغام نمایند.اساااتانداردساااا 

با حمایت ا  محصاااولات  هاای نوین را تساااهی  نمایند.فنااوری

در عریاااه  هاای نوین، ریساااک باا ار را کااه  دهند.فنااوری

وری بهبود مستمر، افزای  بهر  محصولات فناورانه تسریع نمایند.

 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  

ساااا ی محدودیت  مانی، نیا  به کساااب اطلاعات بیشاااتر و مدل

تر مقدور ن ردید. تر ریاایااای، امماان انجاام مطاال ه عمیققوی

ثیر اد: پژوهشی در خصور تشوبه محققان پیشنهاد میدرنتیجه، 

این دو عام  استانداردسا ی بر روی رشد نوآوری و فناوری ت ریف 

  و انجام پذیرد.

 

 منابعفهرست 
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 .3120 ،012-010 ، ص 9، شمار  33دور   ی،فناور
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