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Abstract 
Objective: The purpose of this study is to identify the factors affecting the future of Iran's 
standardization system in the field of production technology and identify and describe 
possible scenarios. 

Methods: Scenario is one of the methods of future-estimation study. In this research, 
using the cross-impact analysis method, an attempt was made to predict the probability of 
the effect of an event on another event. And then, the MICMAC software was used to 
perform the computation of such complex cross-sectional analysis matrix. 

Results: To this end, firstly, based on library studies and experts’ opinion, a list of the 
most important factors and variables that the affect the production standardization system 
was provided, and then the selected factors were identified through a questionnaire. On 
the next stage, the experts’ opinions were analyzed through designing a questionnaire for 
mutual effect and 9 factors were identified among the 24 listed factors as the final key 
factors (risk). Moreover, by designing an uncertainty questionnaire, attempts were made 
to determine the uncertainties and significance of each of these nine factors. Based on the 
results and calculations carried out on the results of this questionnaire, four future 
scenarios of the standardization system in the field of production technology were 
identified and ultimately described by the panel of experts in these scenarios.  

Conclusion: Based on the results, it was found that the two uncertainties of "production 
policies for creating a competitive environment in the industry" and "the possibility of 
providing modern equipment and machinery" have the highest coefficients and form the 
axes of the four scenarios derived from this study. 
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  چكيده
 و شناسـايي  و توليـد  فنـاوري  حـوزه  در ،ايـران  استانداردسازي نظام آينده بر مؤثر عوامل شناسايي ،تحقيق اين اجراي از هدف :هدف
  .است محتمل سناريوهاي تشريح
 كـه  شـد  تـالش  متقابـل  تـأثير  تحليـل  روش از تفادهاسـ  با تحقيق اين در .است سناريونويسي پژوهي آينده هاي روش از يكي :روش
 افـزار  نرم از ،نيز متقاطع اثر ليتحل سيماتر دهيچيپ محاسبات نيا انجام براي .شود ينگر شيپ ديگر رويدادي بر يرويداد تأثير احتمال

MICMAC شد استفاده.  
 نظـام  ينـده آ بـر  كـه  مهمـي  بسـيار  متغيرهـاي  و عوامـل  از فهرسـتي  خبرگـان،  نظـر  و اي كتابخانه مطالعات اساس بر ابتدا :ها يافته

 طراحـي  بـا  ،بعـدي  مرحلـه  در .شـدند  شناسـايي  نامه پرسش طريق از منتخب عوامل ادامه، در و شد تهيه ،ندمؤثر توليد استانداردسازي
 از عامل 9 و شد تحليل خبرگان نظر ،شده ذكر افزار نرم از استفاده و متقابل اتتأثير تحليل روش كارگيري هب و متقابل تأثير نامه پرسش

 تـالش  قطعيت عدم نامه پرسش طراحي با ادامه در .ندشد شناسايي )ريسك( نهايي كليدي عوامل عنوان به شده فهرست عامل 24 بين
 نتـايج  روي شـده  انجام محاسبات و نتايج اساس بر .دشو تعيين عامل 9 اين از كي هر به مربوط هاياهميت و ها قطعيت عدم كه شد
 ايـن  ،خبرگان پانل تشكيل با نهايت در .شد مشخص توليد فناوري حوزه در استانداردسازي نظام آينده سناريوي چهار ،نامه پرسش اين

  .ندشد تشريح سناريوها
 امكـان « و »صنايع در رقابتي بستر ايجاد جهت در توليد يها سياست« عيتقط عدم دو كه دش مشخص نتايج اساس بر :گيري نتيجه
  .دهند مي شكل را تحقيق اين سناريوي چهار محورهاي و دارند بيشتري ضرايب »توليد مدرن آالت ماشين و تجهيزات تهيه

  
  .وريافن نويسي، سناريو توليد، استانداردسازي، ،پژوهي آينده :ها كليدواژه
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  مقدمه
 حركـت  اصـول  و مبنـا  اسـتانداردها  .اسـت  مطـرح  اشتغال و يخارج تجارت ،يگذار هيسرما ،يمل ديتول مباحث اقتصاد، در
ـ  درآمد رشد و آورد مي ارمغان به كشورها به را انبوه ديتول استانداردها نظام ياجرا ،نيبنابرا ،هستند انبوه ديتول يسو به  يمل
ـ  سـطح  در كامـل  اشـتغال  يها نهيزم و گيرد مي رونق يگذار هيسرما ،آن تبع به و شود مي باعث را  كنـد  مـي  جـاد يا را يمل
 و ديتول در يعيوس يها يگذار هيسرما و شود يم برداشته شتاب با توسعه يها گام ،يكنون تيوضع در .)15 :1394 سته،يشا(

 بـه  كوشـند  يمـ  استانداردها .دارند يا ژهيو تياهم استانداردها بزرگ، توسعه نيا يداريپا يبرا .است انجام حال در اشتغال
 سينـو  شيپ اطالعات اساس بر .است سالم ،كنند يم مصرف اي رنديگ يم كار به آنچه كه دهند اطمينان شهروندان و جامعه
 يبـردار  بهـره  پروانه يدارا يديتول واحد 71424 مجموع از ،1385 سال انيپا تا ،)1386( ياستانداردساز توسعه يمل سند

 درصـد 48 يعنـ ي ،يديـ تول واحد 5396 فقط ،اند بوده ياجبار استاندارد مقررات مشمول آن يديتول واحد 11302 كه كشور
 شـدند  موفـق  كشـور  يديـ تول يواحـدها  كل درصد8 از كمتر و ندا هشد ياجبار استاندارد مشمول ،كشور سطح در واحدها
 ،گرفتـه  صـورت  هـاي  بررسـي  و موضـوع  اهميـت  به توجه با سويي از .كنند دريافت را استانداردشده عالمت كاربرد پروانه

 سـازمان  خـود  كـه  يحـال  در است، شده انجام استاندارد با مرتبط موضوعات با كمي يدانشگاه قاتيتحق كه دش مشخص
 نيتـدو  بـر  را خـود  تمركز نيشتريب ،يمل ياستانداردها نشر و يروزرسان به ن،يتدو ن،ييتع يرسم مرجع عنوان به ،اندارداست

 ،ياستانداردسـاز  بـر  نـده يآ تحـوالت  تأثير مانند ييها مقوله به ،است داده قرار خدمات و ديتول با مرتبط يفن ياستانداردها
 سازمان سطح در نه ،گريد موارد از ياريبس و سازمان يها تيمأمور بر يفناور يها شرفتيپ تأثير استاندارد، يساز فرهنگ

 و مـدت  ميـان  يهـا  ريـزي  برنامه به كمك منظور به رو، اين از .است نشده پرداخته يجد طور به ،يدانشگاه سطح در نه و
 در را تأثير نيشتريب كه يعوامل حوزه در ياستانداردساز نظام يپژوه ندهيآ موضوع با يدانشگاه اتقيتحق اجراي ،بلندمدت

 نظـام  آينده بر مؤثر عوامل شناسايي ،تحقيق اين كلي هدف .رسد مي نظر به ستهيشا ،باشند داشته حوزه نيا  ندهيآ تيوضع
 دنبال زير فرعي اهداف كلي، هدف اين قالب در .است احتمالي سناريوهاي حيتشر و توليد فناوري حوزه در ياستانداردساز

  :شود يم
  ؛توليد فناوري حوزه در ياستانداردساز نظام بر مؤثر عوامل شناسايي .1
  ؛توليد فناوري حوزه در ياستانداردساز نظام بر مؤثر عوامل از يك هر اهميت يزانم تعيين .2
   .توليد فناوري حوزه در ياستانداردساز نظام روي پيش سناريوي نيتر مهم سازي غني .3

  پژوهش پيشينه
 بـراي  را هـايي  ويژگـي  و هـا  راهنمـايي  قواعـد،  كه است مدركي استاندارد ،ISO(1( استاندارد لملليا بين سازمان ديدگاه از

 سـازمان  توسـط  و شـده  فـراهم  همگرايـي  طريـق  از و دربـردارد  مكـرر  و عمومي استفاده منظور به ،آن نتايج يا ها فعاليت
 يگانـه، ( اسـت  خـاص  اي زمينـه  در نظـم  از مطلـوبي  ميزان به دستيابي ،آن از هدف و است شده تصويب ،اي شده شناخته
1379.(   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. International Standard Organization 
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  :شود مي بيان استاندارد هب مرتبط موضوعات با خارجي و داخلي دانشگاهي تحقيقات از تعدادي ادامه، در

 آن هـاي  روش و فنـاوري  يساز يتجار فرايند پژوهي آينده « عنوان با يپژوهش در )1396( زاده نجفي و نيا هوشمندي
 و كشـور  صـنايع  در فنـاوري  تـأثير  و اهميـت  رغـم  علـي  كـه  دارنـد  يمـ  انيـ ب »فنـاوري  نوآورانه مبادالت ربست بازار، فن در

 از حاكي غيررسمي شواهد نو، هاي فناوري توسعه و تحقيقات زمينه در گذشته هاي سال طي شده انجام هاي گذاري سرمايه
  .ندارد بيمناس وضعيت صنايع ميان فناورانه هاي همكاري و مبادالت كه است آن

 بحران زمان در محصوالت و استانداردسازي بين ارتباط »محصوالت و استانداردسازي« مقاله در )1394( حبيبي
 صورتي در .كند كمك اقتصادي بحران كاهش به تواند مي استانداردسازي كه گيرد مي نتيجه و كند مي معرفي را اقتصادي

 محصوالت، به استانداردسازي .گذاشت خواهد تأثير اقتصادي بحران شگستر بر ،نشود اجرا خوبي به استانداردسازي كه
  .شود مي مربوط گذاري سرمايه و پول به اقتصاد همچنين و خدمات و ها يندافر

 يريگ جهينت »رانيا در يصنعت توسعه ياستراتژ يكردهايرو و الزامات يبررس« عنوان با يپژوهش در )1394( يتقو
 يصنعت توسعه در يخصوص بخش تيفعال يبرا را يمطلوب موقعيت تواند يم ميرمستقيغ و ميقمست طور به دولت كه كند يم
 يمناسب يبسترها است الزم كه چرا ؛است فراتر تقاضا شيافزا به صرف ساده العمل عكس از يصنعت توسعه .آورد وجود به

  .شود ايجاد خوب يبازده و ديتول عوامل براي
 اثر در تأمين رهيزنج مراحل عملكرد بهبود يبند رتبه« عنوان با يپژوهش در )1394( زاده   عبداهللا و زاده عبداهللا
 رهيزنج يها يژگيو و مراحل از كي هر تياهم درجه ،يفاز يمراتب سلسله ليتحل روش با ابتدا ،»يمل ياستانداردساز

 را يمل ياستانداردساز نظام يساز هاديپ اثر در تأمين رهيزنج مراحل عملكرد بهبود زانيم سپس ند؛آورد دست به را تأمين
 يساز ادهيپ از آنها يريپذتأثير زانيم اساس بر را تأمين رهيزنج مراحل آمده، دست به جينتا قيتلف با ت،ينها در .كردند نييتع

 يازاستانداردس نظام يموردكاو به ،يشنهاديپ كرديرو ياعتبارسنج يبرا آنان .كردند يبند رتبه ،يمل ياستانداردساز نظام
 دادند نشان رهيزنج مراحل يرو را نظام اين يريكارگ به مثبت جينتا و پرداختند يگوشت مرغ تأمين رهيزنج يرو رانيا يمل
   .داد تعميم ها رهيزنج و ياستانداردساز يها نظام ريسا به توان مي را كرديرو نيا كه كردند يريگ جهينت و

 در استانداردسازي :المللي بين بازاريابي استراتژي« عنوان با يپژوهش در )1393( راد گلشناس و محمدي ،كريمي
 در جويي صرفه به دستيابي براي استانداردسازي استراتژي از استفاده كه يافتنددر گسترده تحقيقات از پس ،»انطباق مقابل
   .شود مي استفاده آن از ،دارد يمشابه يها خواسته و نيازها ،هدف بازار كه زماني و است مقياس

 نگاه از استاندارد توسعه بر مؤثر عوامل بندي رتبه و شناسايي« عنوان با تحقيقي در )1393( شكيبافر و نوروزي
 توسعه اصلي عوامل عنوان به را استاندارد اجراي و ترويج استانداردسازي، معيار با مرتبط عوامل ،»استاندارد كارشناسان

  .كردند معرفي استانداردسازي
 كه دادند نشان »ديتول يها تيقابل بر ديتول شرفتهيپ يفناور تأثير« عنوان با يپژوهش در )1391( نطنج و ديخورش

 داد نشان قيتحق يها افتهي ريسا ،عالوه به .دارد يدار امعن تأثير a -01/0 سطح در ديتول تيقابل بر ديتول شرفتهيپ يفناور
 و نانياطم تيقابل و ليتحو ،ديتول يريپذ انعطاف تيفيك ،تمحصوال شده تمام متيق و نهيهز بر ديتول شرفتهيپ يفناور كه

  .گذارد مي ادارمعن تأثير a -01/0 سطح در يمشتر خدمات
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 بـه  توسـعه  حـال  در كشورهاي دستيابي منظور به ،»جهاني تجارت در استانداردها نقش « مقاله در )1386( اطاعتگر

 استاندارد عنوان به المللي بين استانداردهاي كليه پذيرش اول، مرحله در .1 :است داده پيشنهاد راهكار سه ،جهاني بازارهاي
 نتـايج  از استفاده سوم، مرحله در و آنها سازي بومي و شده پذيرفته استانداردهاي بازنگري براي تالش دوم، مرحله در ؛ملي

 در عضـويت  .2 ؛المللـي  بـين  انداردهاياست عنوان به پيشنهاد و نياز مورد استانداردهاي به آنها تبديل و شده انجام تحقيقات
 پژوهشـي  مراكـز  و هـا  دانشـگاه  تشويق و سازي فرهنگ .3 ؛استاندارد المللي بين سازمان كنندگان مصرف از حمايت كميته
  .استانداردسازي فرايند در شركت براي

 اسـتانداردهاي  اثـر  ررسيب از پس ،»آينده نگاه از استاندارد« تحقيق در )1385( گلرو و گيوي صادقي نژاد، كالنتري
 تبادل مسير در ماندن باقي و استاندارد توسعه قافله از نماندن عقب براي بايد كه كردند گيري نتيجه ،فناوري تغييرات بر فني

 ملي استاندارد هاي سازمان .شود بازنگري استاندارد بومي و ملي هاي مؤسسه سازماني چيدمان استانداردها، طريق از دانش
  .دهند انجام را الزم يها بيني پيش بايد ،چشمگير تغييرات داراي و سرعتپر جهاني فرايندهاي در مشاركت براي نيز

ـ  سـازگار  سازوكار« عنوان با يپژوهش در )2018( 1ژائو، ژانگ و شو ،انگيج  توسـعه  و يفنـاور  ياستانداردسـاز  نيب
 ،نوظهـور  ياقتصـادها  يبـرا  ژهيو به ،يفناور و قتصادا نيب رابطه كه اند كرده يريگ جهينت »يتجرب مطالعه كي :يتكنولوژ

 شيافـزا  را هـا  شـركت  نيب رقابت منابع، ريسا و فناوري اطالعات، استعدادها، ه،يسرما انيجر .است افتهي يشتريب تياهم
 شده استفاده يصنعت يها يفناور توسعه در عيتسر و ها شركت يفن قدرت شيافزا يبرا يفناور ياستانداردساز .است داده
 ارتقـا  را گريكـد ي تواننـد  مـي  ،هـم  با تطابق صورت در تنها ،يتكنولوژ توسعه و يفناور ياستانداردساز حال، نيا با .است
 ،يخاكسـتر  مطلـق  يهمبسـتگ  بـا  يتكنولـوژ  توسـعه  و يفنـاور  ياستانداردسـاز  ياصل عوامل قيتحق نيا در آنها .دهند

  .دادند ارائه ياسيس ييها هيتوص متخصصان، به انتها در و كردند مطالعه را يخاكستر جامع يهمبستگ و ينسب يهمبستگ
 داريپا اقتصاد كه است كرده انيب ،ياستانداردساز نقش ـداريپا مصرف و ديتول عنوان با يكتاب در )2018( 2لوايواس
 ايده، نيا .دننك تيحما عتيطب حفظ و طيمح مردم، درازمدت يسالمت از مصرف، و ديتول يالگوها كه است آن مستلزم

 شده استوار ندهيآ يها نسل يها فرصت و ازهاين محدودكردن بدون ،امروز كننده مصرف يازهاين كردن برآورده يمبنا بر
 كه است مرتبط انسهامدار براي ييها استيس جاديا هب ،داريپا يزندگ وهيش و ديتول و مصرف داريپا يالگوها جيترو .است
 هايابتكار از اي مجموعه صحنه، پشت در .دهد يم ارائه داريپا توسعه مشكالت يبرا را ياسيس نوآورانه يها حل راه خود
  .است ازين داريپا مصرف و ديتول قيتشو يها استيس يبرا يمل و يالملل نيب سطوح در ياسيس

 الزم مــواد هيــته يبــرا ديــبا اســتانداردها كــدام :اســتانداردها« عنــوان بــا يپژوهشــ در )2018( 3شهمكــاران و لــو
 تيـ فيك ،ييغـذا  مـواد  دكنندگانيتول يبرا كه كنند يم انيب »رند؟يگ قرار توجه كانون در تخصصي يغذاها دكنندگانيولت

 از ياريبسـ  .سـت ين يكـاف  اغلـب  امـا  ؛دارد ياديـ ز تياهم هياول مواد هيته هنگام )طراوت و طعم مثال براي( ييغذا مواد
 يخاصـ  ياسـتانداردها  آنهـا،  نيـاز  مـورد  اوليه مواد ديتول براي كه روند يم ييها نيتضم دنبال به ييغذا مواد دكنندگانيتول
 كـه  كننـد  يمـ  تأييد يزيمم قيطر از شوند، يم اداره ثالث اشخاص توسط كه نامه يگواه صدور يها برنامه .اند كرده نييتع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jiang, Zhao, & Zhang, & Xu 
2. Vasileva 
3. Lev et al. 
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 و پردازنـد  يمـ  بـازار  يهـا  بخـش  بـه  نيهمچنـ  هـا  شركت از يبعض .است خاص ياستانداردها تيرعا حال در وكار كسب

  .كنند يم وجو جست را يطيمح ستيز اي يبهداشت ،ياجتماع مسائل با مرتبط خاص محور ارزش ياستانداردها
 ياستانداردسـاز « عنـوان  با يپژوهش ،يمنطق ميتعم يها روش و سنتز ل،يتحل از استفاده با )2015( 1ناينيس و وانفيا
 يديـ كل هـاي  شـاخص  تحليـل  كـه  انـد  كرده بيان آنها .اند داده انجام »نهاآ تيفيك بهبود ابزار عنوان به يادار خدمات ارائه

 ميـزان  بـا  يا منطقـه  اداري خـدمات  مراكـز  اداري خـدمات  كيفيـت  هـاي  شاخص مقايسه و اداري خدمات مراكز عملكرد
 را »ياردسازاستاند« و »استاندارد« اصطالحات سندگانينو .است شده ارائه ،مراكز اين تجهيز براي شده صرف يها نهيهز
 خـدمات  ارائه استاندارد« اصطالح از را خود فيتعر ل،يتحل نيا اساس بر و كرده ليتحل و هيتجز يادار خدمات به توجه با

 ،يادار خـدمات  ارائـه  ياسـتانداردها  ياجـرا  در يياروپا يكشورها تجربه نيبهتر بررسي از پس آنها .اند داده ارائه »يادار
 يازهـا ين بـه  توجه با خدمات ارائه ياستانداردها و موجود يادار خدمات كيفيت بيايارز يارهايمع بايد كه اند كرده پيشنهاد
  .شوند ليتكم خدمات ارائه يمتقاض

 بـا  »بخـش  يفنـاور  شدت و بازار در رقابت نقش :محصول ينوآور در يكيتكنولوژ يهمكار« پژوهش در )2012( 2وو
 شـركت  944 يكيتكنولـوژ  يهمكـار  و محصـول  ينـوآور  به مربوط عاتاطال كه داد نشان ،ينيچ يها شركت يرو مطالعه

 .كنـد  يمـ  حمايت محصول ينوآور در يكيتكنولوژ يهمكار ياحتمال آثار هيفرض از يجد طور به ،يديتول بخش پنج در ينيچ
 ينـوآور  رد يكيتكنولـوژ  يهمكـار  تـأثير  كـه  كرد شنهاديپ ينوآور اتيادب و كياستراتژ يها ائتالف اساس بر وي ،همچنين
 مثبـت  تـأثير  معموالً كه گرفت نتيجه ،خاص طور به .دارد يبستگ بخش آن يفناور يها يژگيو و بازار در رقابت به ،محصول
 متقابـل  اثـر  و اسـت  شـده  رنـگ  كم يرقابت اريبس يبازارها در محصول ينوآور يرو يكيتكنولوژ يهمكار ؛شود مي مشاهده
  .شود يم ليتعد شتريب يبخش يفناور شدت لهيوس به ،محصول ينوآور يرو بازار رقابت و يكيتكنولوژ يهمكار

 تيفعال كه كنند يم انيب »يفيتوص تيفيك در آن نقش و ياستانداردساز« قيتحق در )2014( 3اسپردا و ونويكر
 .است محصوالت تيفيك ميتنظ ياصل ابزار دارد، جامعه و اقتصاد در يمهم تأثير آن يها برنامه كه ياستانداردساز
  .كند دنبال را كنندگان مصرف و گران معامله دكنندگان،يتول يازهاين زمان هم طور به ديبا محصوالت ياستانداردساز
 كـه  انـد  كـرده  بررسـي  »بـازار  از قبـل  اسـتاندارد  ييايـ پو« عنـوان  بـا  يقيتحق در )2012( 4مولفلد و، كرتشمر كرستان
 در را يطيشـرا  آنها .ديآ يم وجود به يهمكار و رقابت يبرا ها زهيانگ يگكپارچي از ،يتكنولوژ توسعه مرحله در ياستانداردساز

 )كند يم منتشر يقيدق يفن مشخصات مثال، براي( است كرده عرضه شيپ از را خود يفناور يشركت ،آن در كه اند گرفته نظر
 و واگـذار  شبكه تأثيرات با نفره دو يا مرحله دو يباز در ،مشترك استاندارد كي از تيحما يبرا را خود يتكنولوژ آن، بيرق و

 ياستانداردسـاز  يبـرا  شكسـت  كـه  دريافتنـد  آنهـا  .كند يم نيمع يزمان مهلت ،يفناور توسعه يبرا و كند مي صادر را مجوز
 يكيتكنولـوژ  يهـا  تيقابل با ييها شركت يبرا و يقو اريبس اي فيضع اريبس شبكه تأثيرات با ييها يفناور يبرا عمده طور به

 درك زمـان  هـم  اقدام شيپ عنوان به بازار در كنندگان شركت توسط كه دارد بستگي چيزي آن به جهينت .دهد يم رخ مشابه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .است گسسته زمان چقدر كه دارد اين به بسته ،باشد ...و ماه اي هفته همان روز، همان در تواند مي اقدام شيپ ؛شود يم

 نيب ارتباط در را يياندازها چشم ،»تيريمد مشاوره در ينوآور لمقاب در ياستانداردساز« قيتحق در )2011( 1ومارايس
 خدمات اكثر كه است شده  انيب قيتحق نيا در .است داده شنهاديپ تيريمد مشاوره وكار كسب در ينوآور و ياستانداردساز

 و ايمزا ها، قطب نيا از كي هر به شدن كينزد .اند گرفته قرار مطلق ينوآور و مطلق ياستانداردها الي البه در ،يا مشاوره
 ياستانداردساز و ينوآور نيب كه است اين مهم .دارد دنبال به شانانيمشتر هم و خدمات دهندگان ارائه يبرا هم را يبيمعا

   .يافت دست نتايج حداكثر به درگير عوامل همه با بتوان تا شود ايجاد تعادلي

  پژوهش شناسي روش
 را يآدم يعلم يتابوها و ينظر معرفت يها عرصه همه آن، يقلمرو كه است يديدج نسبتاً يپژوهش حوزه ،يپژوه ندهيآ

 .)1394 ، آذر و مشبكي،فر يگوهر( گذارد مي ها عرصه نيا از كي هر در يا گسترده اتتأثير آن جينتا و كند مي طي
 از تصاويري رشته اين .)1391 روستا،( پردازد مي آينده مطالعه به مند روش شكلي به كه مستقل است اي رشته پژوهي آينده
 و مقدم بختياري( كنيم گيري تصميم كارآمدتري شكل به بتوانيم تصاوير اين اساس بر تا دهد مي قرار ما اختيار در آينده

 ،يوابستگ درخت نخبگان، زگرديم ،يدلف ينظرسنج همچون يمختلف يها روش ،يپژوه ندهيآ مطالعات در .)1391 رستمي،
 استفاده و تركيب ،ينوآور يابيارز و يطيمح شيدايپ ،يبحران يها يفناور ليتحل متقابل، اتتأثير ليتحل ،يسيونويسنار
 اين در .دارد وجود آينده شناخت و پژوهي آينده براي مختلفي يها روش .)1394 ،و پيدايي ذكاوت ييرهنما( شود مي

 و يندهآ هاي موقعيت توصيف سناريوها، .است شده دهاستفا پردازي سناريو روش ،آينده الزامات بهتر درك منظور به ،تحقيق
 و گودت( كند حركت بديل يها آينده سوي به خود كنوني يتعموق از بتواند شخص كه اي گونه به ،هستند ممكن حوادث
 طيف گستردن و آينده بارهدر تفكر گسترش درصدد و است آينده ناپيداي چهره از طرحي سناريو، .)1996 ،2روبالت
 مند نظام يها روش از اي دسته سناريوها ديگر، بيان به ).1985 ،3پورتر( باشد ما مسير در تواند مي كه است يوهاييآلترنات
 افراد درك به بخشيدن نظم موجب كه است ابزاري و ردك تجسم بهتر را سازمان يا خود يندهآ توان مي آنها با كه هستند

 از گونه قصه ييها فيتوص ،سناريوها .)4،1391شوارتز( شود مي سازمان فعاليت محيط و بديل يها آينده خصوص در
 هاي ينيب شيپ از است اي زهيآم نيز، و دارد وجود آينده در آنها وقوع احتمال كه هستند يا چندگانه و ممكن رويدادهاي

 اساس بر سناريو وينتد و ساخت يها گام .)1394 ،يبيط( آينده ياحتمال رويدادهاي از انهيگرا واقع حال نيع در و يليتخ
  ):1996 شوارتز،( از اند عبارت وكار كسب جهاني شبكه روش

 گيرنـدگان  تصـميم  ذهنـي  يها چارچوب و حياتي يها ميتصم بايد مرحله اين در :اصلي موضوع كردن مشخص  .1
 شود؛ مشخص اصلي

 و كليـدي  مـل عوا متغيرهـا،  از فهرسـتي  مرحلـه  اين در :شرانيپ نيروهاي و كليدي مهم عوامل كردن مشخص .2
 شود؛ يم تعيين فناورانه محيطي سياسي اقتصادي، اجتماعي، پيشران نيروهاي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2. Godet, & Roubelat 
3. Porter 
4. Schwartz 
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 دو اساس بر بايد پيشران نيروهاي و كليدي عوامل مرحله اين در :قطعيت عدم و اهميت اساس بر يبند رتبه .3

 تشخيص )ب شد؛ مشخص اول گام در كه هدفي به دستيابي اهميت ميزان )الف :شوند يبند تياولو نكته
 هافرايند و عوامل از نامعين مورد سه يا دو تعيين به كه پيشران نيروهاي و كليدي عوامل قطعيت عدم سطح

 انجامد؛ يم

، علي احمدي، قاضي يثقف( .كليدي عوامل فهرست كمك به سناريوها هياول طرح پروراندن :سناريو تكميل .4
 .)1394نوري و حور علي، 

 بـه  پاسـخ  بـراى  اطالعات يآور جمع به آن در زيرا ؛است يفيتوص اطالعات، يگردآور نظر از پژوهش اجراي روش
 كشـف  دنبال به چون است، ياكتشاف روش همچنين و است شده اقدام مطالعه موضوع فعلى وضعيت به مربوط هاي سؤال
 از قيـ تحق نيـ ا زين يپژوهش يمبنا لحاظ از .است ديتول يفناور حوزه در رانيا ياستانداردساز نظام يرو شيپ ندهيآ انواع
   .شود مي محسوب )يكم ـ فييك( ختهيآم نوع

  پردازي سناريو
  عوامل شناسايي :اول گام
 يريگ ميتصم ميت هاينظر و ياستانداردساز نظام به مربوط مطالعات و موضوع اتيادب از يديكل عوامل ابتدا پژوهش نيا در
 و يديكل عوامل ييشناسا يبرا يا نامه پرسش طراحي با سپس ؛شد استخراج )استاندارد خبرگان و دانشگاه استادان شامل(

 و كنند انيب شده ييشناسا عوامل نيا خصوص در را خود هاينظر كه شد درخواست خبرگان از ،يديكل عوامل انيم روابط
  .دهند شنهاديپ ،دانند يم يضرور را يديجد مؤثر عامل اگر

  1اتتأثير تحليل :دوم گام
 .اند كرده تعيين گام نيا اول مرحله در خبرگان كه است يعوامل اساس بر متقابل اتتأثير نامه پرسش يطراح دوم، گام

 كار اين .است مختلف عوامل انيم يها يريپذتأثير و ها يگذارتأثير شدت يساز يكم ،نامه پرسش نيا طراحي از هدف
 تأثير كه  طوري  به ؛است متقابل روابط خيصتش براي روشي ،2متقابل اثر تحليل .سازد يم ريپذ امكان را يساختار ليتحل
 روش بار نياول يبرا 4هلمر اوالف و 3گوردون تئودور .)1393 ،يطاهر( شود مي بندي درجه ديگر روندهاي بر روند هر

 بر و است ويسنار هيپا بر يزير برنامه برجسته يها روش از يكي روش نيا .كردند ابداع 1996 سال در را متقابل اتتأثير
 گريكدي بر ندهيآ هاي اتفاق متقابل ياحتمال اتتأثير بر يمبتن تواند يم ندهيآ ينيب شيپ ايآ« كه است شده بنا سؤال نيايه پا

 رويدادي بر رويداد يك تأثير احتمال كه شود يم تالش ،متقابل هاياثر تحليل روش در )1390 ،يزال و يبهشت( »باشد؟
 ،»استراتژيك ينگار ندهيآ« عنوان با يا مطالعه در همكارانش و گوده .)1395 ان،يطالب و ييموال( شود ينگر شيپ ديگر
 مك كيم افزار نرم از پژوهش نيا در ما كه اند افزوده پژوهي آينده دانش به را افزارهايي نرم مجموعه و تحليل هاي روش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Impact Analysis  
2. Cross Impact Analysis 
3. Theodore Gordon 
4. Olaf Helmer 
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 پايلوت« طرح در ها شاخص اين .ه استشد استفاده شاخص سه از ، در پژوهش حاضردليل همين به .شود استفاده ها پاسخ
 هر ).1385 كشور، علمي سياست قيقاتتح مركز(استفاده شده است » 1404 ايران يها فناوري ترين مناسب نگاري آينده
  .دهد را نشان مي ها پرسش از اي شناسانه روش وجه ،ها شاخصاين  از يك

 اجمـاع  شاخص اگر .خير يا است همسو دهندگان پرسش اكثر نظر كه كند مي بيان شاخص اين :اجماع شاخص )الف
 موضـوع  به نسبت گاندهند پاسخ نظر كه است وممفه اين به )باشد داشته كمي فاصله صفر عدد با( كند ميل صفر عدد به

  :است زير صورت به شاخص اين محاسبه نحوه. نيست همسو

  )1رابطه 
شاخص اجماع= 

2 ×ها به گزينه الف  تعداد پاسخ +  1 ×ها به گزينه ب  تعداد پاسخ
+ -2 ×ها به گزينه ت  تعداد پاسخ + -1 ×ها به گزينه ث  تعداد پاسخ

+ 0 ×پ  ها به گزينه تعداد پاسخ
ها تعداد كل پاسخ  

 هر .است توليد فناوري حوزه در استانداردسازي نظام خصوص در قطعيت عدم هر اهميت بيانگر :اهميت شاخص )ب
 تر نزديك صفر به چه هر واست  بيشتر خبرگان نظر از قطعيت عدم آن اهميت ،باشد تر نزديك 100 به اهميت مقدار چه

  .ه استشد استفاده 2 رابطه از شاخص اين محاسبه براي .است كمتر ميتاه ميزان ،باشد

  )2رابطه 
هميتشاخص ا= 

5/12 ×ها به گزينه خيلي كم  تعداد پاسخ +  5/37 ×ها به گزينه كم  تعداد پاسخ
+ 50 ×ها به گزينه متوسط  تعداد پاسخ + 5/62 ×ها به گزينه زياد  تعداد پاسخ

+ 5/87 ×گزينه خيلي زياد ها به  تعداد پاسخ
ها تعداد كل پاسخ  

 آن بحراني يها قطعيت عدم ،اساس اين بر .شوند مي شناسايي »بحراني يها قطعيت عدم« ،فوق معيار دو تركيب از
 عدم نامه پرسش نتايج از بحراني يها قطعيت عدم .بيشتري دارند اهميت و شدت كه هستند ييها قطعيت عدم از دسته

  .آيند مي دست به قطعيت
 يا گزاره يك خصوص در ميزان چه تا خبرگان كه دهد مي نشان شاخص اين :تخصص يا خبرگي شاخص )ج
  .استفاده شده است 3رابطه  از شاخص اين محاسبهبراي . دارند تخصص شده، مطرح پرسش

  )3رابطه 
شاخص خبرگي= 

0×ها به گزينه هيچ  تعداد پاسخ +  25 ×م ها به گزينه ك تعداد پاسخ
+ 50×ها به گزينه متوسط  تعداد پاسخ + 75 ×ها به گزينه زياد  تعداد پاسخ

ها تعداد كل پاسخ  

 نيكمتر يدارا كه يريمتغ دست آمد، دو بهشده در باال  بيان محاسبات و خبرگان هاينظر ي كه ازجينتا اساس بر
 يمحورها عنوان به ند،بود دهندگان پاسخ خبرگي و تياهم نيشتريب و )صفر به كينزد اجماع شاخص( تحقق اجماع
  .انتخاب شدند ويسنار نگارش
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  آنها سازي غني و يونگاريسنار :چهارم گام

 يها يژگيو كه است الزم اساس نيا بر .شود يممنجر  ويسنار هر بسيار مهم يها يژگيو نييتع به ،وهايسنار چارچوب
 يساز يغن يبرا خبرگان پانل روش از ،مرحله نيا در .شود يبررس ويارسن هر در ديتول يفناور حوزه ياستانداردساز نظام
  .گرفت صورت هايي بحث ،سناريوها از يك هر در پژوهش اصلي هاي پرسش خصوص در و دش استفاده وهايسنار

  گيري تصميم تيم
 ،كارشناسي پروانه داراي ارداستاند انكارشناسنفر از  6 استاندارد، يمل سازمان كارشناسان از نفر 27 و رانيمد از نفر 10
 به مربوط اتيادب و ميمفاه با كه يدانشگاه استادان از نفر2 و يديتول يواحدها تيفيك كنترل رانيمد از نفر5

  .اند را شكل داده قيتحق گيري تصميم تيمداشتند،  ييآشنا ياستانداردساز

  گيري نمونه روش و آماري نمونه
 ،ها نامه پرسش ليتكم يبرا و انتخاب شدند يبرف گلوله يريگ نمونه روش به ،حبهمصا انجام برايتحقيق  منتخب خبرگان

 هاآن از پژوهش يها گزاره و بررسي محتوا ليتحل روش توسط ها مصاحبه يخروج .شد استفاده هدفمند يريگ نمونه از
  .ستا 1 جدول مطابق تحقيق مختلف مراحل تفكيكه ب خبرگان شناختي جمعيت اطالعات .شد استخراج

  قيتحق احلمر كيتفكه ب خبرگان يشناخت تيجمعهاي  ويژگي. 1 جدول
 جنسيت تحصيالت اشتغال

 ميزان
مشاركت

 تعداد
نامه پرسش

 توزيعي
 تحقيق احلمر

صنعت دانشگاه  كارشناس
 استاندارد

دكتري سازمان كارشناسي ارشد  مرد زن

 عوامل شناسايي ---  8 6 2 0 6 2 4 2 1 1

 1 نامه پرسش 50 34 27 7 12 22 0 29 2 3 0

 2 نامه پرسش 24 16 10 6 3 13 0 11 3 2 0

 3 نامه پرسش 30 26 19 7 8 16 2 22 2 1 1

 سناريو سازي غني ---  13 9 4 3 7 3 6 2 3 2

 كل تعداد 97 71 26 26 64 7 72 11 10 4

  

 پژوهش يها يافته

  عوامل شناسايي
 ،ها همقال به مراجعه و ياستانداردساز نهيزم در محقق يتجرب و يكار سابقه ،شده انجام يا كتابخانه مطالعات بر اساس

 قيتحق موضوع بر گذارتأثير عامل 42 خبرگان، از نفر 8 با مصاحبه و ياستانداردساز موضوع هب مربوط اسناد و ها كتاب
  .)2 جدول(بندي شدند  طبقه ياصل دسته 8 در استخراج و شناسايي شد كه
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   استاندارد تأثيرگذار بر عواملليه او فهرست .2 جدول

  مطالعه مورد منابعازاي نمونه استانداردآيندهبرمؤثرشدهشناساييعامل  دسته  رديف
1 

ري
فناو

  

  1392 پرس، همدانسايت وب )توليدخطهايدستگاه(توليديهافناوريروزافزونتوسعه
  1395 تيره، ميكر  سختهايفناوريجايبهنرمهايفناوريجايگزيني 2
  2006 زاده، جمال بازاربهنويفناورازحاصلمحصوالتورود 3
  1388 همكاران، ومنيعي ارتباطييهاشبكهگسترشخاطرهبفناوريانتقالتسهيل 4
5 

نگ
فره

  

  1382، ياوري و منصوري  مشترياننيازهايتغيير
  1381 ،ارانهمكوبابايي مردمزندگي)استانداردهاي(سبكتغيير 6
  1386 اطاعتگر، كاالهاكيفيتبهمشتريانتوجهوتمايل 7
  1396 مواليي، ومطاعي  )كيفيتواقعيتفاوتازفارغ(خارجيكاالهايبهجامعهنگاه نوع 8
  كنندگان مصرف حقوق ازحمايت قانون استانداردمقرراتواصولباكنندگانمصرفآشنايي 9
10 

نين
قوا

 و 
ست

سيا
  اه 

  1397 فاضلي،  توليدكنندگانازمالياتيحمايت
  شدگان مصاحبه از نفرسه نظر گذارانقانونتوسطتوليدازحمايتديگر برايقوانيناجرايو وضع 11
  شدگان مصاحبه از نفرچهار نظر كيفيتبيكاالهايتوليدكنندگانبابرخوردقوانينوجود 12
  1397 غمامي، توليدازحمايتزمينهدردولتيهابرنامهوكالنيهاسياست 13
  1396 ،،اسفندياري و دهقانحيدري  صنايعدررقابتيبسترايجادجهتدرتوليديهاسياست 14
15 

دارد
ستان

ا
 

زي
سا

  

  1381، مجدزاده سيفي،  استانداردها به آنها تبديل و علمي تحقيقات گسترش
  1388 ،رياحي صنعتنيازمورداستانداردهايبازنگريوتدوين 16
  1391 اهللا، فتح الملليبيناستانداردهايپذيرشميزان 17
  1391 خوارزمي، وزاده زارع  استانداردهابودناجباريميزان 18
  استاندارد سازمان عملكردي هاي گزارش بازاروتوليدبراستانداردسازماننظارتوبازرسيميزان 19
  1382 هادوي، توليدكنندگانبرايتوليداتستانداردسازيافرايندهزينه 20
21 

دات
وار

 و 
رات

صاد
  

  1383 سيدي، و اردكاني كمالي  المللنيبتجارتمقرراتالزامات
  1397 نوذري، يداخلديتولازتيحمامنظوربهوارداتبرايتعرفهاعمال 22
  1397 الهياري، وحسني  كيفيتبامحصوالتصادراتبرايدولتييهامشوق 23
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  1396 رحيمي، و مرعشي  توليدكنندگانتوسط)محوريصادرات(جهانيبازاربهتوجه 25
26 

نابع
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ت
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  1396 همكاران، وحيدري  )كارنيروي(ماهروآموختهدانشانسانينيرويوجود
  شوندگان حبهمصا از نفرچهار نظر توليدمرغوباوليهموادبودندسترسدر 27
  1388 مقدم، باقريوزارعي توليدمدرنآالتماشينوتجهيزاتتهيهامكان 28
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31 

دي
تصا

اق
  

  1396 زاده، كوچك وزاده قاسم داخليراناخريداقتصاديقدرت
  توليدكنندگان از نفرسه با مصاحبه توليدكنندگانبرايانرژييهاهزينهميزان 32
  1389 االسالمي، شيخو شهابي توليدكنندگانبرايكارنيرويهزينهميزان 33
  1394 همكاران، وآقايي  توليدكنندگانبرايبمرغواوليهموادهزينهميزان 34
  توليدكنندگان از نفر دوبا مصاحبه )واحداندازيراهوساخت(توليديهاهزينهساير 35
  1395 صفا، و رضايي توليدكنندگان)آورده(سرمايهوماليتوان 36
  1397 نوذري، توليدكنندگانازهابانكحمايتميزان 37
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قرار  خبرگان از نفر 50 در اختيار شناسايي شده مؤثر عامل 42فهرستي از  خبرگان، نظر از مندي بهره منظور به ادامه در

 برمؤثر  عوامل از يك هر گذاريتأثير خصوص در را خود نظر، 5تا  1كه در قالب امتيازهاي  شد خواستدر آنان از و تگرف
رسد، به  به نظرشان مي يو مهم جديد عامل چنانچه وبيان كنند  توليد فناوري حوزه در ايران استانداردسازي نظام آينده

 .آمد دست هب عامل هر ازيامت نيانگيم و هاازيامت جمع و دش يآور جمع  ليمتك نامه پرسش 34در نهايت . فهرست اضافه كنند
 بدين ترتيب، ودست آوردند، از فهرست خارج شدند  را به ميانگين از كمترنمرة  كه عواملي خبرگان، اين نظر با توجه به

 و هر عامل اولويت 3دولج در .مشخص شد متقابل تأثير نامه پرسش طراحي و تحقيق بعدي مرحله براي منتخب عوامل
) 69/3(ها از ميانگين امتياز بيشتري عامل اوليه كه امتياز 24 ،بر اساس اين نتايج .است شده درج هر يك ميانگين امتياز

  .حذف شدند عوامل بقيه و انتخاب متقابل اتتأثير بررسي نامه پرسش بعدي مرحله براي داشتند،

  دهندگان اسخپ ديد از عوامل اولويت و امتياز .3جدول 
 عامل ميانگين امتياز عامل شماره اولويت

1 7 29/4  كاالها كيفيت به مشتريان توجه و تمايل 

2 16 15/4  صنعت نياز مورد استانداردهاي بازنگري و تدوين 

3 1 06/4  )توليد خط هاي دستگاه( توليد يها فناوري روزافزون توسعه 

4 6 03/4  مردم زندگي )استانداردهاي( سبك تغيير 

5 28 03/4  توليد مدرن آالت ماشين و تجهيزات تهيه امكان 

6 42 03/4  كشور اداره نمسئوال براي كيفيت اولويت 

7 12 97/3  كيفيت بي كاالهاي توليدكنندگان با برخورد قوانين وجود 

8 17 91/3  المللي بين استانداردهاي پذيرش ميزان 

9 5 88/3  مشتريان نيازهاي تغيير 

10 14 88/3  صنايع در رقابتي بستر ايجاد براي توليد يها سياست 

11 32 85/3  توليدكنندگان براي انرژي يها هزينه ميزان 

12 34 85/3  توليدكنندگان براي مرغوب اوليه مواد هزينه ميزان 

13 40 84/3  )ارز نوسان اقتصادي، يها شوك تحريم،( كشور اقتصادي وضعيت 

14 23 84/3  كيفيت با محصوالت صادرات براي تيدول يها مشوق 

15 39 84/3  توليدكنندگان مديريتي و اقتصادي و تخصصي دانش 

16 3 76/3  بازار به نو فناوري از حاصل محصوالت ورود 

17 19 76/3  بازار و توليد بر استاندارد سازمان نظارت و بازرسي ميزان 

18 24 76/3  ادراتيص بازارهاي در خارجي توانمند رقباي وجود 

19 26 76/3  )كار نيروي( ماهر و آموخته دانش انساني نيروي وجود 

20 15 76/3  استانداردها به آنها تبديل و علمي تحقيقات گسترش 

21 41 76/3  )كشورها ساير با سياسي تعامل( كشور موقعيت سياسي 

22 27 74/3  توليد مرغوب اوليه مواد بودن دسترس در 

 



 2، شماره11، دوره1398مديريت صنعتي،   315

 
  3جدول ادامه 

 عامل ميانگين امتياز عامل شماره اولويت

23 21 71/3  الملل بين تجارت قرراتم الزامات 

24 33 71/3  توليدكنندگان براي كار نيروي هزينه ميزان 

  استاندارد مقررات و اصول با كنندگان مصرف آشنايي  68/3  9  25
  )واحد اندازي راه و ساخت( توليد يها هزينه ساير  68/3  35  26
  سخت يها فناوري جاي به نرم يها فناوري جايگزيني  62/3  2 27
  )كيفيت واقعي تفاوت از فارغ( خارجي كاالهاي به جامعه نگاه نوع  62/3  8  28
  توليدكنندگان توسط )محوري صادرات( جهاني بازار به توجه  61/3  25  29
  توليد از حمايت زمينه در دولت يها برنامه و كالن يها سياست  58/3  13 30
  يارتباط يها شبكه گسترش خاطر هب فناوري انتقال تسهيل  53/3  4  31
  كشور داخلبه  وارداتي و يداخل كاالهاي عرضه ميزان  52/3  38  32
  استانداردها بودن اجباري ميزان  5/3  18  33
  توليدكنندگان )آورده( سرمايه و مالي توان  5/3  36  34
  داخلي كاالهاي تبليغاتبراي  ارتباطي يها شبكهمندي از  بهره  47/3  30  35
  توليدكنندگان براي توليدات دسازياستاندار فرايند هزينه  41/3  20  36
  توليدكنندگان از ها بانك حمايت ميزان  38/3  37  37
  داخلي خريداران اقتصادي قدرت  35/3  31  38
  كاال مناسب نقل و حمل يها شبكه وجود  32/3  29  39
  گذاران قانون توسط توليد از حمايتديگر براي  قوانين اجراي و وضع  15/3  11  40
  داخلي توليد از حمايت منظور به واردات اي براي تعرفه الاعم  12/3  22  41
  توليدكنندگان از مالياتي حمايت  94/2  10  42

 

 متقابل اتتأثير تحليل

 خبرگان از و بار ديگر طراحي شد خبرگانتوسط  شده انتخاب عامل 24 اساس بر متقابل اتتأثير نامه پرسش ،بعد مرحلهدر 
 =0( عدد صورت هب 3 تا 0 بازه در )24 تا 1 فيرد( ياصل عامل بر را عوامل از كي هر يگذارتأثير شدت كه شد درخواست

  . بيان كنند )اديز تأثير =3و  متوسط تأثير =2 ،فيضع تأثير =1 ،تأثير بدون
 سپس .دش آوري جمع ،تكميل نامه پرسش 16قرار گرفت و در نهايت  خبرگان از نفر 25 در اختيار نامه پرسش نيا
 شايان ذكر. شدند بازنويسي اتتأثير يها ماتريس قالب در متقابل اتتأثير تحليل براي شده آوري جمع يها نامه پرسش
 و محاسبه شده آوري جمع يها نامه پرسش تمام اعداد ميانگين ماتريس، اين اعداد از يك هر آوردن دست هب براي كه است
 ؛گرفت قرار مك ميك افزار نرم ورودي ماتريس در ها نامه سشپر از حاصل نهايي عدد عنوان هب عدد يك و ندشد )رند( گرد

 بر .شد تحليل افزار نرم توسط اوليه عوامل عنوان به عامل 24 ،ماتريس اين در .شد ارزيابي ها رابطه كل ماتريس سپس
 بر ،واردم درصد95 از بيش در شده انتخاب عواملكه  دهد نشان مي )درصد 83/95( ماتريس پرشدگي درجه نتايج، اساس
 از يا نداشته تأثير يكديگر بر عوامل يعني ؛بود صفر رابطه 24 دست آمده، به رابطه 576 مجموع از .اند داشته تأثير يكديگر

 ماتريس ،ديگر طرف از .داد اختصاص خود به را ماتريس حجم كل درصد4 از بيش تعداد اين كه اند نپذيرفته تأثير ديگريك
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 موضوع اين كه شد برخوردار درصد100 شدگي بهينه و مطلوبيت از ،اي داده چرخش بار دو با آماري يها شاخص اساس بر
  .)4 جدول(دهد  مي نشان را آن يها پاسخ و نامه پرسش بسيار خوب روايي ،نيز

  آنها يها آماره و ماتريس يها داده اوليه تحليل .4 جدول
  )درصد( پرشدگي درجه  جمع  توانمندساز  ندهكن تقويت  گذارتأثير  تأثير بدون  تكرار تعداد  ماتريس ابعاد

24×24  2  24  64  430  58  576  83/95  
  
 بر كليدي عامل يك گذاريتأثير شدت بيشترين ،شود مي تعيين 3 و 0 ميان گستره در عوامل ميان روابط كه آنجا از
 هر يستون جمع و يگذارأثيرت زانيم عنوان به عامل هر يسطرها اعداد جمع متقاطع، سيماتر در .است 3 ديگر كليدي عامل
  .است 5 جدول صورت به نتايج ،تحقيقاين  عامل 24 براي كه دهد يم نشان گريد عوامل از را آن يريپذتأثير زانيم عامل

  مستقيم يها گذاريتأثير و پذيري تأثير شدت .5 جدول

گذارتأثير عوامل و متغيرها رديف  
 استفاده اختصار

  نمودارها در شده
 شدت

   گذاريتأثير
 شدت

  پذيريتأثير

 52 46 مشتريان كاالها كيفيت به مشتريان توجه و تمايل  1

 48 47 تدوين صنعت نياز مورد استانداردهاي بازنگري و تدوين  2

 49 51 فناوري )توليد خط يها دستگاه( توليد يها فناوري روزافزون توسعه  3

 47 40 زندگي سبك مردم زندگي )استانداردهاي( سبك تغيير  4

 50 50 آالت ماشين توليد مدرن آالت ماشين و تجهيزات تهيه امكان  5

 49 46 مسئوالن كشور اداره مسئوالن براي كيفيت اولويت  6

 46 41 قوانين كيفيت بي كاالهاي توليدكنندگان با برخورد قوانين وجود  7

 45 51 پذيرش المللي بين استانداردهاي پذيرش ميزان  8

 46 42 نياز تغيير ريانمشت نيازهاي تغيير  9

 47 52 رقابتي بستر صنايع در رقابتي بستر ايجاد براي توليد يها سياست  10

 44 45 انرژي هزينه توليدكنندگان براي انرژي يها هزينه ميزان  11

 42 48 مواد هزينه توليدكنندگان براي مرغوب اوليه مواد هزينه ميزان  12

 53 41 اقتصادي ش )ارز نوسان اقتصادي، يها شوك تحريم،( كشور اقتصادي وضعيت  13

 45 52 ها مشوق كيفيت با محصوالت صادرات براي دولتي يها مشوق  14

 48 45 مديران دانش توليدكنندگان مديريتي و اقتصادي و تخصصي دانش  15

 43 50 نو محصوالت بازار به نو فناوري از حاصل محصوالت ورود  16

 40 46 بازرسي بازار و توليد بر استاندارد ازمانس نظارت و بازرسي ميزان  17

 48 46 خارجي رقباي صادراتي بازارهاي در خارجي توانمند رقباي وجود  18

 42 45 كار نيروي )كار نيروي( ماهر و آموخته دانش انساني نيروي وجود  19

 44 48 تحقيقات استانداردها به آنها تبديل و علمي تحقيقات گسترش  20

 47 39 سياسي ش )كشورها ساير با سياسي تعامل( كشور ت سياسيموقعي  21

 42 43 اوليه مواد توليد مرغوب اوليه مواد بودن دسترس در  22

 45 41 تجارت الزامات الملل بين تجارت مقررات الزامات  23

 36 43 انساني هزينه توليدكنندگان براي كار نيروي هزينه ميزان  24

 1098 1098   كل جمع  



317  

  

  

  .ه است

  

شدهترسيم  تقيم

  عوامل ن

  عوامل بين

  عوامل بين ط

غيرمست و قيمتس

بين روابط و وامل

ب روابط و عوامل

روابط و عوامل ن

مس يها پذيرير

عو بينمستقيم

ع بين مستقيمير

بين مستقيم اتر

 2ه

تأثير و گذاريثير

 اتتأثير نمودار

غي اتتأثير ودار

رتأثي هندسي ش

، شماره11 دوره

تأث هاينمودار ،5

ن . 2شكل

نمو .3 شكل

نمايش .4 شكل

،1398 صنعتي، 

5 جدول اساس 

مديريت

 
بر



  318  سناريوها تشريح و توليد استانداردسازي نظام آيندهبرمؤثرعواملشناسايي

 
 6صورت جدول  به گروه 5 از يك هر در شده شناسايي كليدي عوامل از يك هر جايگاه آمده، دست به نتايج اساس بر
  .است

  پذيريتأثير ـ گذاريتأثير نقشه در عوامل از يك هر جايگاه .6 جدول
  متغيرها بندي طبقه  رديف

  گذارتأثير عوامل  1
 و توليـد  بـر  اسـتاندارد  سـازمان  نظارت و بازرسي ميزان بازار، به نو فناوري از حاصل حصوالتم ورود
 بـراي  مرغـوب  اوليـه  مـواد  هزينـه  ميزان استانداردها، به آنها تبديل و علمي تحقيقات گسترش بازار،

   توليدكنندگان

  ريسك عوامل  2

 يهـا  سياست ،المللي بين نداردهاياستا پذيرش كيفيت، با محصوالت صادرات براي دولتي يها مشوق
 خـط  يهـا  دسـتگاه  و( توليد يها فناوري روزافزون توسعه صنايع، در رقابتي بستر ايجاد منظور به توليد
 كشـور،  اداره مسـئوالن  براي كيفيت اولويت توليد، مدرن آالت ماشين و تجهيزات تهيه امكان ،)توليد
 صـادراتي،  بازارهاي در خارجي توانمند رقباي وجود ،صنعت نياز مورد استانداردهاي بازنگري و تدوين
  كاالها كيفيت به مشتريان توجه و تمايل

  پذيرتأثير عوامل  3

 ،كيفيـت  بـي  كاالهـاي  توليدكنندگان با برخورد قوانين وجود مردم، زندگي )استانداردهاي( سبك تغيير
 دانـش  ،)ارز نوسـان  ادي،اقتصـ  يهـا  شوك تحريم،( كشور اقتصادي وضعيت مشتريان، نيازهاي تغيير

 سـاير  بـا  سياسـي  تعامـل ( كشـور  موقعيـت سياسـي   توليدكننـدگان،  مديريتي و اقتصادي و تخصصي
  الملل بين تجارت مقررات الزامات ،)كشورها

  توليدكنندگان براي كار نيروي هزينه ميزان توليد، مرغوب اوليه مواد بودن دسترس در  مستقل عوامل  4
  )كار نيروي( ماهر و آموخته دانش انساني نيروي وجود توليدكنندگان، براي انرژي يها هزينه ميزان  تنظيمي عوامل  5

  
 با رهايمتغ نيا تيوضع .دارند شايان توجهي يريپذتأثير و يگذارتأثير زمان هم طور هب سكير اي يوجه دو يرهايمتغ

 باعث ستميس در يرييتغ هر و گذارد تأثير مي هاريمتغ ريسا در ،آنها براي رييتغ يا عمل هر رايز ؛است همراه يداريپانا
 كه آنجا از .كنند يم نييتب را ستميس يديكل عوامل رهايمتغ نيا .تغيير ايجاد شود آنها ياثرگذار و رهايمتغ نيا در شود مي
 نيتدو رهايمتغ از دسته نيا اساس بر توسعه يوهايسنار زيادي دارند، تيقطع عدم و چشمگير تياهم رهايمتغ نيا
 عامل 24 بين از را عامل 9 ،مك ميك افزار نرم خروجي ،شود مي مشاهده كه طور همان. )1395 ،يكاظم و يفن( شوند يم

 داده نشان 6 جدول دوم رديف در ريسك عوامل عنوان با كه كرده است شناسايي نهايي كليدي عوامل عنوان به نام برده،
 مربوط يها اهميت و ها قطعيت عدم تا گرفت قرار خبرگان اختيار در گريدي نامه پرسش قالب در بخش اين نتايج .اند شده
  .كنند تعيين را متغير هر به

 ها قطعيت عدم شناسايي

 مشخص بحراني يها قطعيت عدم از فهرستي ،متقابل اتتأثير تحليل بخش از آمده دست به نتايج كمك به بخش اين در
 هر به مربوط قطعيت عدم يها دوگانه عنوان به كه است كليدي عامل هر دوگانه يها حالت دهنده نشان 7 جدول .شدند
  .شدند گرفته نظر در كليدي عامل
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  متقابل اتتأثير تحليل حسب بر ريسك عوامل شده شناسايي يها قطعيت عدم .7 جدول
  2 حالت  1 حالت  ريسك كليدي عوامل

 بـا  محصـوالت  صـادرات  جهـت  دولتـي  يها مشوق. 1
  صادرات دولتي مشوق نشدن ارائه  صادرات تيدول مشوق ارائه  كيفيت

  المللي بين استانداردهاي نپذيرفتن  المللي بين استانداردهاي پذيرش  المللي بين استانداردهاي پذيرش .2

 بتيرقا بستر اتخاذ نكردن سياستي براي  صنايع رقابتي بستر ايجاد سياست اتخاذ  صنايع در رقابتي بستر ايجاد براي توليد يها سياست .3
  صنايع

 يهـا  دسـتگاه  و( توليد يها فناوري روزافزون توسعه. 4
  توليد فناوري نيافتن توسعه  توليد فناوري روزافزون توسعه  )توليد خط

  توليد مدرن آالت ماشين به مجهزنبودن  توليد مدرن آالت ماشين به تجهيز  توليد مدرن آالت ماشين و تجهيزات تهيه امكان. 5
  مسئوالن براي كيفيت نبودن اولويت در  مسئوالن براي كيفيت داشتن اولويت  كشور اداره مسئوالن ايبر كيفيت اولويت. 6

 استانداردهاي نكردن بازنگري و تدوين  صنعت استانداردهاي بازنگري و تدوين  صنعت نياز مورد استانداردهاي بازنگري و تدوين. 7
  صنعت

 در خارجي توانمند رقباي با مواجه  اتيصادر بازارهاي در خارجي توانمند رقباي وجود. 8
  صادراتي بازارهاي در رقابت عدم  صادراتي بازارهاي

 كيفيت به داخلي مشتريان توجهي بي  كاالها كيفيت به داخلي مشتريان توجه  كاالها كيفيت به مشتريان توجه و تمايل. 9
  كاالها

  
 ،خود دانش بر تكيه با كه شد درخواست خبرگان از ،قطعيت عدم نامه پرسشبر اين اساس، پس از طراحي 

 براي كه است الزم نامه پرسش اين نتايج تحليل براي. كنند مشخص يابد، مي تحقق آينده در كه را حالت ترين محتمل
 يها قطعيت عدم ميان از ،خبرگي و اهميت ،شدت معيار سه اساس بر ي بسيار مهمها قطعيت عدم، سناريوها تدوين

اختيار  در نامه پرسش اين .بود خواهد خبرگان نظر بر مبتني گيري تصميم و انتخاب فراينداين . شوند بانتخا ،شده شناسايي
 سه مبناي بر ها نامه پرسش اين نتايح تحليل وشد  يآور جمع ليتكم نامه پرسش 26خبره قرار گرفت و در نهايت  30

  :پذيرفت صورت زير شاخص
  اجماع عدم شاخص = 2- اجماع شاخص مطلق درق : 2)اجماع شاخص( 1قطعيت عدم شدت )الف
   )اهميت شاخص( اهميت ميزان )ب
   خبرگي شاخص )ج

 سه ضرب جدول اين در .درج شده است 8  جدول در قطعيت عدم يها نامه پرسش از آمده دست به نتايجخالصه 
 اين در اعداد نجا كهگفتني است، از آ. است شده داده نشان مستقلي ستون در خبرگي و اهميت ،قطعيت عدم شاخص
  .رسد مي نظر هب متفاوت كمي ضرب نتيجه ،اند شده )رند( گرد ها جدول

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The intensity of uncertainty  
2. Consensus indicator 
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  خبرگي و قطعيت عدم شدت و اهميت تركيب .8 جدول

 عدم شاخص  قطعيت عدم  رديف
  اجماع

 شاخص
  اهميت

 شاخص
  خبرگي

سه  ضرب
  شاخص

27/1 كيفيت با محصوالت صادرات براي دولتي يها مشوق  1  2/69  8/53  4731 

23/1 المللي بين استانداردهاي پذيرش  2  3/68  5/61  5171 

96/1 صنايع در رقابتي بستر ايجاد براي توليد يها سياست  3  8/67  8/55  7416 

50/1 )توليد خط يها دستگاه و( توليد هاي فناوري روزافزون توسعه  4  2/71  6/59  6363 

96/1 توليد مدرن آالت ماشين و تجهيزات تهيه امكان  5  0/62  0/54  6562 

20/1 كشور اداره مسئوالن براي كيفيت اولويت  6  0/75  5/62  5625 

96/0 صنعت نياز مورد استانداردهاي بازنگري و تدوين  7  0/72  0/61  4216 

72/0 صادراتي بازارهاي در خارجي توانمند رقباي وجود  8  5/73  0/56  2964 

 2610 0/66 0/76 52/0 كاالها كيفيت به مشتريان توجه و تمايل  9

  

  آنها سازي غني و يونگاريسنار
 و »صنايع در رقابتي بستر ايجاد براي توليد يها سياست« قطعيت عدم دو كه شود مي مشخص 8 جدول نتايج اساس بر
 مطالعه اين سناريوهاي محورهاي را دارند؛ از اين رو ضرايب بيشترين »توليد مدرن آالت ماشين و تجهيزات تهيه امكان«
  .دهند مي تشكيل را
 

 

 
  محورهاي شكل دهنده سناريوهاي اين تحقيق .5 شكل

 اول سناريوي

 چهارم سناريوي

 دوم سناريوي

 سوم سناريوي

 تهيه امكان نشدن فراهم
 آالت ماشين و تجهيزات

 توليد مدرن

 تهيه امكان شدن فراهم
 آالت ماشين و تجهيزات

 توليد مدرن

 صنايع در رقابتي بستر ايجاد
 دولت توسط

 در رقابتي بسترايجاد نشدن 
 دولت توسط صنايع
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 فناوري حوزه در ايران استانداردسازي نظام آينده كه شود مي مشخص ،شده تعيين سناريوهاي چارچوب اساس بر
 و تجهيزات مينأت امكان طرف يك از .ددار قرار قطعيت عدم دو تأثير تحت شدت به و نيست شده تعيين پيش از ،توليد

 ايجاد ،ديگر طرف از وتأثيرگذار است  توليد فناوري حوزه در ايران استانداردسازي نظام آينده بر توليد مدرن آالت ماشين
 سناريوهاي ،5 شكل محورهاي گرفتن نظر در با .گذارد مي اثر نظام اين بر ،دولت توسط ويژه هب ،صنايع در رقابتي بستر

  :بود خواهد زير صورت به توليد فناوري حوزه در ايران استانداردسازي نظام روي يشپ
  ؛دولت توسط صنايع در رقابتي بستر ايجاد و توليد مدرن آالت ماشين و تجهيزات تأمين :اول سناريوي •
  ؛دولت توسط صنايع در رقابتي بستر نكردنايجاد و توليد مدرن آالت ماشين و تجهيزات تأمين :دوم سناريوي •
 صنايع در رقابتي بستر ايجاد و توليد مدرن آالت ماشين و تجهيزات تأمين پذيرنبودن امكان :سوم سناريوي •

  ؛دولت توسط
 توسط صنايع در رقابتي بستر نكردنايجاد و توليد مدرن آالت ماشين و تجهيزات نكردن تأمين :چهارم سناريوي •

  .دولت
 خبرگان از نفر 13 با قيعم مصاحبه و خبرگان پانل از ،قيتحق يوهايسنار به يغنابخش منظور به تحقيق اين در
  . آن در بخش بعد تشريح شده است نتايج كه دش استفاده

 پيشنهادها و گيري نتيجه

   دولت توسط عيصنا در يرقابت بستر جاديا و ديتول مدرن آالت نيماش و زاتيتجه تأمين :اول يويسنار
 اول محور .است ديتول فناوري حوزه در رانيا ياستانداردساز نظام ندهيآ در ممكن يويرسنا نيتر نانهيب خوش ،ويسنار نيا

 شرفتيپ با مدرن آالت ماشين تأمين .است ديتول مدرن تآال نيماش و زاتيتجه تأمين ،ويسنار نيا يريگ شكل
 كه شود باعث مي ،ديتول زاتيتجه بودن روز به ،طرف  كي از .دارد يميمستق ارتباط محصول ديتول ياستانداردها
 ساز نهيزم ،شرفتهيپ عيصنا نيا ،افتهي توسعه يكشورها در ،گريد طرف از و شود ي توليدتر يرقابت و تيفيك با محصوالت

گيرند و اين  شكل مي صنعت و ديتول در علوم شرفتيپ از استانداردها واقع در .شوند محسوب مي استانداردها يريگ شكل
 شرفتيپ عامل استانداردها ،در كشورهاي در حال توسعه. است رانيا مانند اي توسعه حال رد يكشورها انتظار رخالفب

 و عيصنا يبرا تيفيك حداقل ،استاندارد يمل سازمان توسط شده ي تدويناستانداردها از طريق واقع در وهستند  عيصنا
 در يسع ،استاندارد يمل سازمان نظارت و دكنندگانيتول توسط استانداردها اجباري ياجرا با و شود مي نييتع داتيتول

 عيصنا يبرا يرقابت بستر جاديا زين ويسنار نيا دوم محور .دارند كنندگان مصرف يبرا داتيتول تيفيك حداقل نيتضم
 حضور امكان و يداخل بازار سطح در عادالنه رقابت طيشرا آمدن فراهم صورت در ،است مسلم آنچه .است دولت توسط

 خواهند يشتريب تياهم ديتول ياستانداردها ،يرقابت طيشرا تحت ،كشورها ريسا مصرف بازار در يخلدا دكنندگانيتول
 يارتقا يبرا تالش به را دكنندگانيتول تواند ينم ،كنندگان مصرف يتقاضا مانند يمشوق و محرك عامل چيه .افتي
 يمانع چيه بدون ،محصوالت تيفيك يارتقا صورت در كنند احساس دكنندگانيتول اگر .دهد سوق محصوالت تيفيك

 محور دو جمع از .كنند متمركز مي بر اين موضوع را خود تالشحاضر شوند،  كشور خارج و داخل يرقابت بازار درتوانند  مي
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 سازمان و نباشدنيازي  ياجبار ياستانداردها ياجرا به و،يسنار نيا وقوع حالت در رود انتظار مي ،شده داده حيتوض

 نظارت و نيتدو نه ،متمركز شود كشور عيصنا دل از دشدهيتول ياستانداردها بيتصو و ياعتباردهبر  فقط ،رانيا استاندارد
بخش  در كه است متصور يگوناگون اقدامات ،نانهيب خوش و مطلوب يويسنار نيا به يابيدست يبرا .آنها ياجبار ياجرا بر

  .به آنها اشاره شده است هاپيشنهاد

   دولت توسط عيصنا در يرقابت بستر جاديا عدم و ديتول مدرن آالت نيماش و زاتيتجه تأمين :دوم يويسنار
 چون .باشد دولت به وابسته اي يدولت يها شركت ژهيو به و بزرگ دكنندگانيتول مطلوب فقط ،ويسنار نيا رسد يم نظر به
 يبرا الزم ييتوانا ،يصنعت ديتول امكان دليل به و شده يبهساز كشور صنعتهر چند  و،يسنار نيا يريگ شكل حالت در

 فروش بازارچون  از طرف ديگر، ،آيد مي وجود به كشور در يجهان ياستانداردها با مطابق و تيفيك با محصوالت ساخت
 براي نمونه ديشا .دارند ارياخت در را يررقابتيغ بازار كهتوانند دوام بياورند  مي يدكنندگانيتول فقط ، در عملستين يرقابت
 تيفيك محسوس شرفتيپ عدم ي از داليلكي كه كرد اشاره كشور يدولت عيصنا ريسا اي يخودروساز صنعت به نبتوا
 بهبود به يز، در عمل نيادارند يانحصار بازار كه اين گونه صنايع .نبودن بستر رقابت با ديگران است فراهم ،آنها داتيتول

 ييويسنار نيچن جهينت ديشا .را توقع كرد ديتول ياستانداردها سعهتو و ينوآور  آنها از دينبا و كنند ينم احساس مستمر
 استاندارد يمل سازمان و نداشته باشند استانداردها تيرعا يبرا يالزام ،يانحصار عيصنا كه باشد نيا ياستانداردساز براي
 محرك موتور نيتر ياصل ،متوسط و كوچك عيصنا كه آنجا از .دست نيابد يچندان قيتوفبه  استانداردها گسترشبراي  هم

 محصوالت عرضه براي يمساعد يفضا ،ويسنار نيا وقوع صورت در شوند، محسوب مي كشور هر ياقتصاد توسعه براي
 و توسعهاست،  يمبتن منابع نيكمتر از يريگ بهره بر كه ها يگذار هيسرما گونه نيا تيماه به توجه با و ايجاد نخواهد شد

 مشكالت با استانداردها جيترو و توسعه براي استاندارد يمل سازمان ،طيشرا نيا در .ادافت خواهد خطر به آنها يبقا
 يدولت عمدتاً بزرگ دكنندگانيتول ،استانداردها نيتدو در ياصل كنندگان مشاركت نكهيا جمله از شد، خواهد مواجه يمتعدد

 دايپ شيگرا آنها يارهايمع رشيپذ سمت به اخواستهن اي خواسته استانداردها نيتدو از اين رو، و بود خواهند يدولت شبه اي
 آنچه وضعيت، نيا در .رفت خواهد شيپ الزامات آن ياجرا يراستا در بيشتر ،استانداردها ياجرا آن تبع به و كرد خواهد
 در سالم رقابت نبود .است كنندگان مصرف نيهمچن و كوچك يوكارها كسب طيشرا و ازهاين شود، مي رنگ كم احتماالً
 بزرگ، دكنندگانيتول پررنگ حضور با احتماالً و كند مي خارج ديتول گردونه از را متوسط و كوچك دكنندگانيتول ،صنعت

 يبازارها در فعال حضور انتظار وضعيتي نيچن در دينبا .بود خواهد يداخل ديتول شتريب يساز يانحصار ،استانداردها تياولو
 نه ،دارند ارياخت در را يداخل يانحصار باًيتقر بازار ،بزرگ دكنندگانيتول كه آنجا از .ميباش داشته را يالملل نيب و يا منطقه

 .هستند يجهان رقابت طيشرا يساز فراهم و رشيپذ به حاضر نه و كنند يم احساس مرزها از فراتر در پررنگ حضور به ازين
 يبازارها در حضور يبرا داتيتول مناسب تيفيك جاديا نه شوند، تدوين مي يداخل مالحظات يمبنا بر عمدتاً ،استانداردها

 يكنون وهيش به استاندارد ياجبار ياجرا كماكان طيشرا نيا در رسد يم نظر به ،استانداردها ياجرا روند لحاظ به .يجهان
   .كرد خواهد دايپ ادامه
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 عيصـنا  در يرقابت بستر جاديا و ديتول مدرن آالت نيماش و زاتيتجه تأمين پذيرنبودن امكان :سوم يويسنار

  دولت توسط
 ي برايبسترتالش كند كه  ،يتيحما يابزارها قيطر از دولت كه گرفت خواهد شكل يزمان ويسنار نيا رسد يم نظر به

 شرفتهيپ ديتول خطوط به ،متوسط و كوچك هاي اسيمق در ديتول اصوالً .فراهم آورد متوسط و كوچك عيصنا رقابت
 كنند، اقدام ديتول خطوط يانداز راه، به يبوم دانش از استفاده با ها شركت گونه نيا از ياديز تعداد بسا چه .نياز دارد يكمتر

صنايع  ،ي سومويسنار ديشا ،حيتوض نيا با .ندشو نيازمند فروش طيشرا جاديا و دولت توجه به اتيح ادامه رايب يول
 دست از به تواند يم مدرن آالت نيماش داشتنن بزرگ، عيصنا يبراكوچك و متوسط را با چالش عمده مواجه نكند، اما 

  ،ديتول آالت نيماشنبودن  روز هب .منجر شود آالت نيماش يفرسودگ واسطه به ديتول يها نهيهز شيافزا و ديتول تيظرف رفتن
 و اندكنندگيتول تيمحور با استانداردها ،كشور هر در كه آنجا از .گذارد مي يميمستق تأثير يمل ياستانداردها سطح بر

 تراز نبودن روز به شود، تدوين مي خدمات كنندگان عرضه اي كاال آن دكنندگانيتول جمله من نفعان يذ تمام نظر جمع
 را كاال يها يژگيو آنچه واقع در .كند مي محدود موجود يديتول توان سطح در را استاندارد كنندگان نيتدو ،ديتول خطوط

 در .صنعت نهيزم در يالملل نيب ياستانداردها و يفن دانش نه است، داخل ديتول يفن توان كند، مي نييتع استانداردها در
 تيفيك با ديتول جز يا جهينت ،افتهين توسعه ياستانداردها ياجرا .كند دايپ ادامه روند نيابايد در عمل  زين استانداردها ياجرا
 تمركز با ياجبار ياستانداردها ياجرا رسد يم رنظ به و است سطح نيا در يداخل داتيتول توان رايز ندارد؛ متوسط و كم
 و ديتول رونق به تواند ينم ييتنها به زين يرقابت بستر بودن فراهم .يابد ادامه متوسط و كوچك يديتول يواحدها بر

 ديتول طيشرا بهبودهنگامي به  ،يصنعت سالم رقابت بستر جاديا در ها دولت تالش .كند يچندان كمك استانداردها گسترش
محصوالت خود  يصنعت مطلوب طيشرا در بتوانند آنان و نباشد دكنندگانيتول راه سر بر يگريد موانع كه شد خواهدمنجر 

رو شوند، در  روبه يفن تيمحدود با مطلوب ديتول در دكنندگانيتول اگر .كنند بازار روانه يرقابت متيق و تيفيك با و ديتولرا 
 عيصنا از يمتعدد هاي نمونه .يابد مي شيافزا داتيتول شده تمام نهيهز هم و كند مي افت محصوالت تيفيك هم عمل
 دليل اغلب آنها به كه مثال زد توان يمرا  ..و يخانگ  لوازم ،ينساج محصوالت ديتول يواحدها مانند كشور يميقد بزرگ

 اي يخارج دكنندگانيولت به را خود يجا و دندش حذف صنعت چرخه از ،گذشته سنوات در ديتول خطوط نبودن روز به
 واردات و يكاريب همچون يمعضالت با را كشور صنعت و اشتغال از يمهم بخش و دادند يداخل رمطرحيغ محصوالت

  .درگير كردند هيرو يب

 عيصـنا  در يرقـابت  بسترنكردن  فراهم و ديتول مدرن آالت نيماش و زاتيتجه نكردن تأمين :چهارم يويسنار
  دولت توسط

 نكردن فراهم و ديتول مدرن آالت نيماش نكردن تأمين محور دو جمع از كه است ممكن حالت نيتر نانهيدبب ،ويسنار نيا
 ويسنار نيا يريگ شكل كشور، يبرا ياقتصاد نامطلوب وضعيت جاديا صورت در .شود مي حاصل يرقابت بازار طيشرا

 ،حالت نيا در چون در نظر گرفت؛ ياستانداردساز دةتوان نابودكنن ميرا  ويسنار نياطور مسلم،  به .رسد يم نظر به محتمل
 به را روز به آالت نيماش فاقد دكنندگانيتول نيا ياجبار ياستانداردها تعداد شيافزا با است ريناگز استاندارد يمل سازمان

 ودخ محصوالت فروش يبراحتي  ،دكنندگانيتول نيا ، در حالي كهدكنوادار  تيفيك حداقل يدارا محصوالت ديتول
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 بينجامد؛ دكنندگانيتول يبرخ يزيگر استاندارد به تواند يم استانداردها گونه نيا ياجرا .ندارند ارياخت در يمناسب فرصت
 اجبار تحت و شده ساز نهيهز ،باشند محصوالت شتريب فروش عامل از روي اختيار و آنكه يجا به ،استانداردهااجراي  چون
 در .را توقع كرد ياستانداردساز شرفتيپ توان ينم ؛يطيشرا نيچن در .شوند اجرا مي استاندارد يمل سازمان ينظارت نهاد

 طرف كي از يعني .داد خواهد رخ زمان هم ،قبل يويسنار دوبيان شده در  يمنف پيشامدهاي ،چهارم يويسنار وقوع صورت
 ياستانداردها نيا ياجرا و شود ميمنجر  شده نيتدو يمل ياستانداردها سطح آمدن نييپا به ،ديتول خطوط نبودن روز به

 نخواهد همراه به را يصنعت بزرگ يواحدها يليتعط و نييپا و متوسط تيفيك با محصوالت جز يا جهينت ،زين نييپا سطح
 يوكارها كسب يبرا خصوص به ،محصوالت عرضه يبرا يمجال ،يرقابت بازار نداشتن وجود ،گريد طرف از و داشت
 اشتغال هم صنعت، هم ،طيشرا نيا در .شد خواهند مواجه عمده مشكل با زين واحدها نيا و گذاشت نخواهد يباق كوچك
 نيا كه آنجا از. داشت را استانداردها ييايپو انتظارنبايد  و گرفت خواهند قرار تأثير تحت ،يداخل ياستاندارها هم و يصنعت
  .رسد يم نظر به يضرور ،آنن رخ نداد يبرا تالشاست،  شده  ميترس يويسنار نيتر نامطلوب ويسنار

  )يكاربرد يها شنهاديپ( وهايسنار يمبنا بر ها شنهاديپ
 در يرقابت بستر جاديا و ديتول مدرن آالت نيماش و زاتيتجه تأمين« قيتحق مطلوب يويسنار ،شد حيتشر كه طور همان
 نظام رانيگ ميتصم به ييها شنهاديپ مطلوب، يويسنار نيا تحقق هدف با و مبنا نيا بر .است »دولت توسط عيصنا

  :شود يم ارائه كشور ياستانداردساز
هـاي   فنـاوري  نيآخـر  يمبنا بر يقبل يمل ياستانداردها دنظريتجد و ديجد ياستانداردها نيتدو به يجد توجه .1

 ؛ ايدن در شده برده كار به ديتول

 عامـل  نيتر ياصل عنوان هب ،ديتول براي روز به آالت ماشين به دكنندگانيتول يابيدست منظور به دولت يجد تالش .2
 ؛ديتول ياستانداردساز نظام ندهيآ بر مؤثر

 نيتـر  مهم ديشا و مؤلفه نيتر مهم ،تيفيك در رقابتاين موضوع كه  به ديتول عرصه گذاران استيس يجد توجه .3
 است؛ يجهان سطح در رقابت جنبه

 ياجبـار  ياجرا يجا به طوري كه به ،يرقابت ربست جاديا هدف با كشور در ديتول ياستانداردها ياجرا وهيش رييتغ .4
 و باشد شده،اظهار استاندارد با محصوالت تيفيك انطباق اثبات و يرسم اظهار قيطر از آنها ياجرا استانداردها،

 شوند؛  حذف ياجبار ياستانداردها جيتدر به

 ؛استانداردها فلسفه و تياهم با دكنندگانيتول شتريب چه هر يآشناساز .5

 در اسـتاندارد  سـازمان  فـرد  همنحصـرب  و بسـيار  تياهم و نقش به با توجه كشور در ياستانداردساز منظا تيتقو .6
  .استانداردها توسعه

  بعدي تحقيقاتيي براي ها شنهاديپ
  :شده است ارائه بعدي قاتيتحق براي ريز يها شنهاديپ ،ياستانداردساز نهيزم در اندك يدانشگاه مطالعات به توجه با

 ؛توسعه حال در يكشورها با رانيا ياستانداردساز نظام طيشرا و فيوظا يقيتطب مطالعات انجام .1
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 ؛خدمات حوزه در رانيا ياستانداردساز نظام يپژوه ندهيآ .2

 ؛رانيا در يمل ياستانداردها دنظريتجد و نيتدو يشناس بيآس .3

  ؛عيصنا در ياجبار ياستانداردها كاهش يها راه يبررس .4

 ؛خدمات ياستانداردها ياجرا بر نظارت و نيتدو حوزه در رانيا استاندارد يمل سازمان عملكرد يشناس بيآس .5

 ؛متوسط و كوچك عيصنا در يمل ياستانداردها ياجرا و يداخل محصوالت صادرات زانيم رابطه يبررس .6

  .خدمات و ديتول حوزه در ياستانداردساز توسعه مدل يطراح .7

  منابع
انجمـن   ،تهران .معادن و عيصنا توسعه و قيتحق مراكز شيهما نيششم .يجهان تجارت در استانداردها نقش ).1386( زهرا اطاعتگر،

 .تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

 تيـ امن فصـلنامه  .يتيامن يها سازمان در يراهبرد يزير برنامه بر يپژوه ندهيآ تأثير ).1391( محمود ،يرستم حسن، مقدم، ياريبخت
 .115 -89 ،)37(11 ،يپژوهش

 مطالعـه ( سـناريو  پايـه  بـر  يزيـ ر برنامـه  رويكـرد  با يا منطقه توسعه كليدي عوامل شناسايي ).1390( نادر ،يزال ؛محمدباقر بهشتي،
 .63 -41 ،)1(15 ،)انساني علوم مدرس( فضا آمايش و يزير برنامه .)شرقي آذربايجان استان :موردي

 و يانسـان  علوم ـ يپژوه ندهيآ يمل كنفرانس .رانيا در يصنعت توسعه ياتژاستر يكردهايرو و الزامات يبررس ).1394( نيافش ،يتقو
 )متانا( رانيا نينو يها آموزش توسعه مركز :رازيش ،توسعه

 ريپـذ  امكان سناريوهاي شناسايي و تدوين ).1394( منصوره ،يعل حور ؛سپهر ديس ،ينور يقاض ؛رضايعل ،ياحمد يعل ؛فاطمه ثقفي،
 .68 -49 ،)1(7 ،اطالعات يفناور تيريمد .1404 افق در ايران ترونيكالك دولت خدمات ندهيآ

 گـروه  :تهـران  ،شهريور 12 ،عيصنا يمهندس يها پژوهش يمل شيهما نيدوم .محصوالت و ياستانداردساز ).1394( شهال ،يبيحب
 .يبهشت ديشه دانشگاه ،يبوعل يپژوهش

 ،تيريمـد  يپژوهـ  نـده يآ فصـلنامه  .ينساج صنعت ريباورپذ يوهاينارس ييشناسا ).1394( محمدحسن ،يملك ؛نيرحسيام نژاد، حسن
26)104(، 53- 64.  

ـ  كنفـرانس  نيدوم .ديتول يها تيقابل بر ديتول شرفتهيپ يفناور تأثير ).1391( هيمرض نطنج، ؛قهيصد د،يخورش ـ  نيب  نيششـم  و يالملل
 .رانيا يرفناو تيريمد انجمن :تهران ،آذر 27و  26 ،يفناور تيريمد يمل كنفرانس

 و قـات يتحق اداره انتشـارات  :تهـران  ،محقق فصلنامه .يدفاع يقاتيتحق يها سازمان در يپژوه ندهيآ ضرورت ).1391( .نيحس روستا،
 .15-10 ،57 شماره ،آجا ييخودكفا جهاد

 سـاالنه  كنفـرانس  .محـور  فنـاور  يهـا  سازمان در يپژوه ندهيآ يايمزا يبررس ).1394( مهرداد ديس ،ييدايپ ؛ديمج ،ذكاوت ييرهنما
 .تهران ،94آذر  27 .وكار كسب اقتصاد و تيريمد

 .مربع نشر :تهران .رانيا تيفيك و استاندارد يكاربرد مرجع كتاب ).1388( بهروز ،ياحير

ـ  ديسـ  ،يبـدر  ؛نينسر عطااهللا، يثان يكاظم ؛محمد ،يسلمان  و رهـا يمتغ تـأثير  ليـ تحل و ييشناسـا  ).1395( فيشـر  مطـوف،  ؛يعل
  .22-1 ،)2(3 ،يطيمح مخاطرات ييفضا ليتحل هينشر .تهران يشرق شمال و شمال از يشواهد :يآور تاب يها صشاخ
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 روابـط  هـا،  رسـانه  نـه ييآ در استاندارد يمل سازمان .ييزا اشتغال و ياقتصاد رشد صادرات عامل استاندارد ).1394( لياسماع سته،يشا

 .14-15 استاندارد، يمل سازمان يعموم

 انتشـارات  :تهـران  ).متـرجم  ،زادهيـ عل زيـ عز( .تيقطع عدم با يايدن در ندهيآ يبرا يزير برنامه :يدورنگر هنر ).1391( ترزيپ ،شوارتز
 .تهران ،يدفاع عيصنا يقاتيتحق يآموزش سسهؤم

 اسـفند  25 .پـژوه  نـده يآ كي يها ادداشتي وبگاه .Mic Mac روش از استفاده با يساختار ليتحل ).يد 20 ،1393( محسن ،يطاهر
 .http://iranianfuturist.com از شده يابيباز ،1396

ـ يا ياسـالم  يالگـو  كنفـرانس  نيچهـارم  .رانيا اطالعات يفناور هحوز يپژوه ندهيآ ).1394( نيرحسيام ديس ،يابوالحسن يبيط  يران
 .تهران ،ارديبهشت 31و  30 .ندهيآ حال، گذشته، ران؛يا شرفتيپ شرفت،يپ

ـ  ياستانداردسـاز  اثر در تأمين رهيزنج مراحل عملكرد بهبود يبند رتبه ).1394( صادق جعفر زاده،   عبداهللا ؛سهراب زاده، عبداهللا  .يمل
 .33-23 ،)3(12 ،آن يكاربردها در اتيعمل در قيتحق

 مطالعـه   بـا   يستميس  ليلتح هيپا  بر  يا محله توسعه  يزير برنامه  يبرا  يونگاريسنار  و  يپژوه ندهيآ ).1395( اليل ،يكاظم ؛زهره ،يفن
  .30-16 ،)21(6 ،يعموم يگذار استيس يراهبرد مطالعات فصلنامه .تهران سنگلج  محله 

 كنفرانس .انطباق مقابل در ياستانداردساز :يالملل نيب يابيبازار ياستراتژ ).1393( مژده راد، گلشناس ؛دايآ ،يمحمد ؛ديفرش ،يميكر
 .رايو تختيپا پرداز دهيا رانيمد سسهؤم :تهران .مرداد 17 و 16 ،21 قرن در تيريمد يالملل نيب

ـ  .نـده يآ نگاه از استاندارد ).1385( اكبر يعل گلرو، ؛زهرا ،يويگ يصادق ؛رضا نژاد، يكالنتر  و يفنـاور -يپژوهـ  نـده يآ شيهمـا  نياول
 .ريركبيام يصنعت دانشگاه :تهران ،خرداد 4تا  1 ،توسعه انداز چشم

 يزيـ ر برنامـه  رويكرد از استفاده با سازمان آينده تصوير ارائه :پژوهي آينده ).1394( اصغر مشبكي، ؛عادل آذر، ؛مصطفي فر، گوهري
  .65-36 ،)38(10 ،ايران مديريت علوم فصلنامه ).ايران آمار مركز :مطالعه مورد( سناريو

 -5 ،)86(23 ،راهبـرد  و مجلـس  .ساختاري تحليل روش با ايران مسائل پژوهي آينده ).1395( حامد طالبيان، ؛محمدمهدي مواليي،
32. 

 كنفرانس .استاندارد كارشناسان نگاه از استاندارد توسعه بر مؤثر عوامل يبند رتبه و ييشناسا ).1394( يمهد بافر،يشك ؛رضا ،ينوروز
 .مقدس مشهد ،سسه رايمند پژوهؤم ،ارديبهشت اقتصاد، توسعه و فرهنگ ت،يريمد يالملل نيب

 بـازار،  فـن  در آن هـاي  روش و فنـاوري  يسـاز  يتجار يندافر پژوهي آينده ).1396( السادات نادره زاده، نجفي ؛هرزادش نيا، هوشمندي
 .40-19 ،)110(28 ،)مديريت يها پژوهش( مديريت پژوهي آينده .فناوري نوآورانه مبادالت بستر

  .رانيا يصنعت قاتيتحق و آموزش ركزم :تهران .)اول چاپ( كردن استاندارد و استاندارد ).1379( مهرداد گانه،ي
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